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uেপndিকেশার রায় েচৗধুরীর রচনা

টুনটুিন আর িবড়ােলর কথা
গৃহেsর ঘেরর িপছেন েবgন গাছ আেছ। েসi েবgন গােছর পাতা েঠাঁট িদেয় েসলাi কের টুনটুিন পািখিট তার বাসা েবঁেধেছ।
বাসার িভতের িতনিট েছাT েছাT ছানা হেয়েছ। খুব েছাT ছানা, তারা uড়েত পাের না, েচাখo েমলেত পাের না। খািল হাঁ কের, আর চীঁ-চীঁ কের।
গৃহেsর িবড়ালটা ভারী d ।ু েস খািল ভােব ‘টুনটুিনর ছানা খাব।’ eকিদন েস েবgন গােছর তলায় eেস বলেল, ‘িক করিছস লা টুনটুিন?’
টুনটুিন তার মাথা েহঁট কের েবgন গােছর ডােল েঠিকেয় বলেল, ‘pণাম হi, মহারানী!’
তােত িবড়ালনী ভাির খুিশ হেয় চেল েগল।
eমিন েস েরাজ আেস, েরাজ টুনটুিন তােক pণাম কের আর মহারানী বেল, আর েস খুিশ হেয় চেল যায়।
eখন টুনটুিনর ছানাgিল বড় হেয়েছ, তােদর snর snর পাখা হেয়েছ। তারা আর েচাখ বুেজ থােক না। তা েদেখ টুনটুিন তােদর বলেল, ‘বাছা, েতারা uড়েত পারিব?’
ছানারা বলেল, ‘hাঁ মা পারব।’
টুনটুিন বলেল, ‘তেব েদখ েতা েদিখ, ঐ তাল গাছটার ডােল িগেয় বসেত পািরস িকনা।’
ছানারা তখিন uেড় িগেয় তাল গােছর ডােল িগেয় বসল। তা েদেখ টুনটুিন েহেস বলেল, ‘eখন d িবড়াল আsক েদিখ!’
খািনক বােদi িবড়াল eেস বলেল, ‘িক করিছস লা টুনটুিন?’
তখন টুনটুিন পা uিঠেয় তােক লািথ েদিখেয় বলেল, ‘দূর হ, লkীছাড়া িবড়ালনী!’ বেলi েস ফুড়ত্ু কের uেড় পালাল।
d ু িবড়াল দাঁত িখঁিচেয় লািফেয় গােছ uেঠ, টুনটুিনেকo ধরেত পারেল না, ছানাo েখেত েপেল না। খািল েবgন কাঁটার েখাঁচা েখেয় নাকাল হেয় ঘের িফরল।

টুনটুিন আর নািপেতর কথা
টুনটুিন িগেয়িছল েবgন পাতায় বেস নাচেত। নাচেত-নাচেত েখল েবgন কাঁটাঁর েখাঁচা। তাi েথেক তার হল মs বড় েফাড়া।
o মা, িক হেব? eত বড় েফাড়া িক কের সারেব?
টুনটুিন eেক িজগেগস কের তােক িজগেগস কের। সবাi বেল, ‘oটা নািপত িদেয় কািটেয় েফল।’
তাi টুনটুিন নািপেতর কােছ িগেয় বলেল, ‘নািপতদাদা, নািপতদাদা, আমার েফাড়াটা েকেট দাo না।’
নািপত তার কথা শুেন ঘাড় েবঁিকেয় নাক িসঁটিকেয় বলেল, ‘ঈস! আিম রাজােক কামাi, আিম েতার েফাড়া কাটেত েগলুম আর িক!’

টুনটুিন বলেল, ‘আচ্ছা েদখেত পােব eখন, েফাড়া কাটেত যাo িক না।’
বেল েস রাজার কােছ িগেয় নািলশ করেল, ‘রাজামশাi, আপনার নািপত েকন আমার েফাড়া েকেট িদেচ্ছ না? oেক সাজা িদেত হেব!’
sেন রাজামশাi েহা-েহা কের হাসেলন, িবছানায় গড়াগিড় িদেলন, নািপতেক িকছু বলেলন না। তােত টুনটুিনর ভাির রাগ হল। েস iঁdেরর কােছ িগেয় বলেল, ‘iঁdরভাi, iঁdরভাi,
বািড় আছ?’
iঁdর বলেল, ‘েক ভাi? টুিনভাi? eস ভাi! বস ভাi! খাট েপেত িদ, ভাত েবেড় িদ, খােব ভাi?’
টুনটুিন বলেল, ‘তেব ভাত খাi, যিদ eক কাজ কর।’
iঁdর বলেল, ‘িক কাজ?’
টুনটুিন বলেল, ‘রাজামশাi যখন ঘুিমেয় থাকেবন, তখন িগেয় তাঁর ভুিঁ ড়টা েকেট ফুেটা কের িদেত হেব।’
তা শুেন iঁdর িজভ েকেট কােন হাত িদেয় বলেল, ‘oের বাপের! আিম তা পারব না।’ তােত টুনটুিন রাগ কের িবড়ােলর কােছ িগেয় বলেল, ‘িবড়ালভাi, িবড়ালভাi, বািড়
আছ?’
িবড়াল বলেল, ‘েক ভাi? টুিনভাi? eস ভাi! বস ভাi! খাট েপেত িদ, ভাত েবেড় িদ, খােব ভাi?’
টুনটুিন বলেল, ‘তেব ভাত খাi, যিদ iঁdর মার।’
িবড়াল বলেল, ‘eখন আিম iঁdর-িটdর মারেত েযেত পারব না, আমার বD ঘুম েপেয়েছ।’ শুেন টুনটুিন রােগর ভের লািঠর কােছ িগেয় বলেল, ‘লািঠ ভাi, লািঠ ভাi, বািড়
আছ?’
লািঠ বলেল, ‘েক ভাi? টুিনভাi? eস ভাi! বস ভাi! খাট েপেত িদ, ভাত েবেড় িদ, খােব ভাi?’
টুনটুিন বলেল, ‘তেব ভাত খাi, যিদ িবড়ালেক েঠঙাo।’
লািঠ বলেল, ‘িবড়াল আমার িক কেরেছ েয আিম তােক েঠঙােত যাব? আিম তা পারব না।’ তখন টুনটুিন আgেনর কােছ িগেয় বলেল, ‘আgনভাi, আgনভাi, বািড় আছ?’
আgন বলেল, ‘েক ভাi? টুিনভাi? eস ভাi! বস ভাi! খাট েপেত িদ, ভাত েবেড় িদ, খােব ভাi?’
টুনটুিন বলেল, ‘তেব ভাত খাi, যিদ লািঠ েপাড়াo।’
আgন বলেল, ‘আজ েঢর িজিনস পুিড়েয়িছ, আজ আর িকছু েপাড়ােত পারব না।’ তােত টুনটুিন তােক খুব কের বেক, সাগেরর কােছ িগেয় বলেল, ‘সাগরভাi, সাগরভাi, বািড়
আছ?’
সাগর বলেল, ‘েক ভাi? টুিনভাi? eস ভাi! বস ভাi! খাট েপেত িদ, ভাত েবেড় িদ, খােব ভাi?’
টুনটুিন বলেল, ‘তেব ভাত খাi, যিদ তুিম আgন িনবাo।’
সাগর বলেল, ‘আিম তা পারব না।’ তখন টুনটুিন হািতর কােছ িগেয় বলেল, ‘হািতভাi, হািতভাi, বািড় আছ?’

হািত বলেল, ‘েক ভাi? টুিনভাi? eস ভাi! বস ভাi! খাট েপেত িদ, ভাত েবেড় িদ, খােব ভাi?’
টুনটুিন বলেল, ‘ভাত খাi, যিদ সাগেরর জল সব েখেয় েফল।’
হািত বলেল, ‘aত জল েখেত পারব না, আমার েপট েফেট যােব।’
েকu তার কথা শুনল না েদেখ টুনটুিন েশেষ মশার কােছ েগল। মশা দূর েথেক তােক েদেখi বলেল, ‘েক ভাi? টুিনভাi? eস ভাi! বস ভাi! খাট েপেত িদ, ভাত েবেড় িদ,
খােব ভাi?’
টুনটুিন বলেল, ‘তেব ভাত খাi, যিদ হািতেক কামড়াo।’
মশা বলেল, ‘েস আবার eকটা কথা! eখুিন যািচ্ছ। েদখব হািত েবটার কত শk চামড়া!’ বেল, েস সকল েদেশর সকল মশােক েডেক বলেল, ‘েতারা আয় েতা ের ভাi, েদিখ
হািত েবটার কত শk চামড়া।’ aমিন পীn-পীn-পীn-পীn কের যত রােজয্র মশা, বাপ েবটা ভাi বnু িমেল হািতেক কামড়ােত চলল। মশায় আকাশ েছেয় েগল, সূযর্ েঢেক েগল।
তােদর পাখার হাoয়ায় ঝড় বiেত লাগল। পীn-পীn-পীn-পীn ভয়ানক শb শুেন সকেলর pাণ েকঁেপ uঠল। তখন—
হািত বেল, সাগর শুিষ!
সাগর বেল, আgন েনবাi!
আgন বেল, লািঠ েপাড়াi!
লািঠ বেল, িবড়াল েঠঙাi!
িবড়াল বেল, iঁdর মাির!
iঁdর বেল, রাজার ভুিঁ ড় কািট!
রাজা বেল, নািপত েবটার মাথা কািট!
নািপত হাত েজাড় কের কাঁপেত কাঁপেত বলেল, ‘রেk কর, টুিনদাদা! eস টুিনদাদা! eস েতামার েফাড়া কািট।’
তারপর টুনটুিনর েফাড়া েসের েগল, আর েস ভাির খুিশ হেয় আবার িগেয় নাচেত আর গাiেত লাগল— টুনটুনা টুn টুn টুn! েধi েধi!

টুনটুিন আর রাজার কথা
রাজার বাগােনর েকােণ টুনটুিনর বাসা িছল। রাজার িসndেকর টাকা েরােদ শুেকােত িদেয়িছল, সnয্ার সময় তার eকিট টাকা ঘের তুলেত ভুেল েগল।
টুনটুিন েসi চকচেক টাকািট েদখেত েপেয় তার বাসায় eেস েরেখ িদেল, আর ভাবেল, ‘ঈs! আিম কত বেড়ােলাক হেয় েগিছ। রাজার ঘের েয ধন আেছ, আমার ঘের েসi ধন
আেছ!’ তারপর েথেক েস েকবিল ei কথাi ভােব, আর বেল—
রাজার ঘের েয ধন আেছ
টুিনর ঘের েস ধন আেছ!
রাজা সভায় বেস েস কথা শুনেত েপেয় িজগেগস করেলন, ‘hাঁের! পািখটা িক বলেছ ের?’
সকেল হাত েজাড় কের বলেল, ‘মহারাজ, পািখ বলেছ, ‘আপনার ঘের েয ধন আেছ, oর ঘেরo নািক েসi ধন আেছ!’ শুেন রাজা িখlিখl কের েহেস বলেলন, ‘েদখ েতা oর
বাসায় িক আেছ।’
তারা েদেখ eেস বলেল, ‘মহারাজ, বাসায় eকিট টাকা আেছ।’

শুেন রাজা বলেলন, ‘েস েতা আমারi টাকা, িনেয় আয় েসটা।’
তখুিন েলাক িগেয় টুনটুিনর বাসা েথেক টাকািট িনেয় eল। েস েবচারা আর িক কের, েস মেনর দূঃেখ বলেত লাগল—
রাজা বড় ধেন কাতর
টুিনর ধন িনেল বািড়র িভতর!
শুেন রাজা আবার েহেস বলেলন, ‘পািখটা বড় ঠয্াঁটা ের! যা, oর টাকা oেক িফিরেয় িদেয় আয়।’
টাকা িফের েপেয় টুিনর বড় আনn হেয়েছ। তখন েস বলেছ—
রাজা ভাির ভয় েপল
টুিনর টাকা িফিরেয় িদল
রাজা িজগেগস করেলন, ‘আবার িক বলেছ ের?’
সভার েলােকরা বলেল, ‘বলেছ মহারাজ নািক বD ভয় েপেয়েছন, তাi oর টাকা িফিরেয় িদেয়েছন।’
শুেন েতা রাজামশাi েরেগ eেকবাের aিsর! বলেলন, ‘িক eত বড় কথা! আন েতা ধের, েবটােক েভেজ খাi!’
েযi বলা aমিন েলাক িগেয় টুনটুিন েবচারােক ধের আনেল! রাজা তােক মুেঠায় কের িনেয় বািড়র িভতর িগেয় রানীেদর বলেলন, ‘ei েভেজ আজ আমােক েখেত িদেত হেব!’
বেল েতা রাজা চেল eেসেছন, আর রািনরা সাতজেন িমেল েসi পািখটােক েদখেছন।
eকজন বলেলন, ‘িক snর পািখ! আমার হােত দাo েত eকবার েদিখ।’ বেল িতিন তােক হােত িনেলন। তা েদেখ আবার আর eকজন েদখেত চাiেলন। তাঁর হাত েথেক যখন
আর eকজন িনেত েগেলন, তখন টুনটুিন ফেs uেড় পালাল!
িক সbর্নাশ! eখন uপায় িক হেব? রাজা জানেত পারেল েতা রkা থাকেব ন!
eমিন কের তারা dঃখ করেছন, eমন সময় eকটা বয্াঙ েসiখান িদেয় থ্প-থ্প কের যােচ্ছ। সাত রানী তােক েদখেত েপেয় খপ কের ধের েফলেলন, আর বলেলন, ‘চুপ-চুপ!
েকu েযন জানেত না পাের! eiেটেক েভেজ িদ, আর রাজামশায় েখেয় ভাবেবন টুনটুিনi েখেয়েছন।’
েসi বয্াঙটার ছাল ছািড়েয় তােক েভেজ রাজামশাiেক িদেল িতিন ভাির খুিশ হেলন।
তারপর সেব িতিন সভায় িগেয় বেসেছন, আর ভাবেছন, ‘eবাের পািখর বাছােক জb কেরিছ।’
aমিন টুিন বলেছ—
বড় মজা, বড় মজা,
রাজা েখেলন বয্াঙ ভাজা!
শুেনi েতা রাজামশাi লািফেয় uেঠেছন! তখন িতিন থুতু েফেলন, oয়াক েতােলন, মুখ েধান, আর কত িক কেরন। তারপর েরেগ বলেলন, ‘সাত রানীর নাক েকেট েফল।’
aমিন জlাদ িগেয় সাত রানীর নাক েকেট েফলেল।
তা েদেখ টুনটুিন বলেল—

eক টুিনেত টুনটুনাল
সাত রানীর নাক কাটাল!
তখ্ন রাজা বলেলন, ‘আন েবটােক ধের! eবার িগেল খাব! েদিখ েকমন কের পালায়!’
টুনটুিনেক ধের আনেল।
রাজা বলেলন, ‘আন জল!’
জল eল। রাজা মুখ ভের জল িনেয় টুনটুিনেক মুেখ পুেরi েচাখ বুেজ ঢক কের িগেল েফলেলন।
সবাi বেল, ‘eবার পািখ জb!’
বলেত বলেতi রাজামশাi েভাক্ কের eকটা েঢkর তুলেলন।
সভার েলাক চমেক uঠল, আর টুনটুিন েসi েঢkেরর সেঙ্গ েবিরেয় eেস uেড় পালাল।
রাজা বলেলন, ‘েগল, েগল! ধর, ধর!’ aমিন dেশা েলাক ছুেট িগেয় আবার েবচারােক ধের আনল।
তারপর আবার জল িনেয় eল, আর িসপাi eেস তেলায়ার িনেয় রাজামশােয়র কােছ দাঁড়াল, টুনটুিন েবrেলi তােক d টুকেরা কের েফলেব।
eবার টুনটুিনেক িগেলi রাজামশাi di হােত মুখ েচেপ বেস থাকেলন, যােত টুনটুিন আর েবrেত না পাের। েস েবচারা েপেটর েভতর িগেয় ভয়ানক ছটপট করেত লাগল!
খািনক বােদ রাজামশাi নাক িসঁটিকেয় বলেলন, ‘oয়াক!’ aমিন টুনটুিনেক sd তার েপেটর িভতেরo সকল িজিনস েবিরেয় eল।
সবাi বলেল, ‘িসপাi, িসপাi! মােরা, মােরা! পালােলা!’
িসপাi তােত থতমত েখেয় তেলায়ার িদেয় েযi টুনটুিনেক মারেত যােব, aমিন েসi তেলায়ার টুনটুিনর গােয় না পেড়, রাজামশােয়র নােক িগেয় প ল।
রাজামশাi েতা ভয়ানক চয্াঁচােলন, সেঙ্গ-সেঙ্গ সভার সকল েলাক চয্াঁচােত লাগল। তখন ডাkার eেস পিট েবঁেধ aেনক কে রাজামশাiেক বাঁচাল।
টুনটুিন তা েদেখ বলেত লাগল—
নাক কাটা রাজা ের
েদখ েতা েকমন সাজা ের!
বেলi েস uেড় েস েদশ েথেক চেল েগল। রাজার েলাক ছুেট eেস েদখল, খািল বাসা পেড় আেছ।

নরহির দাস
েযখােন মােঠর পােশ বন আেছ, আর বেনর ধাের মs পাহাড় আেছ, েসiখােন, eকটা গেতর্র িভতের eকিট ছাগলছানা থাকত। েস তখেনা বড় হয়িন, তাi গেতর্র বাiের েযেত
েপত না। বাiের েযেত চাiেলi তার মা বলত, ‘যাসেন! ভালুক ধরেব, বােঘ িনেয় যােব, িসংহ েখেয় েফলেব!’ তা শুেন তার ভয় হত, আর েস চুপ কের গেতর্র িভতের বেস
থাকত। তারপর েস eকটূ বড় হল, তার ভয়o কেম েগল। তখন তার মা বাiের চেল েগেলi েস গেতর্র িভতর েথেক uঁিক েমের েদখত। েশেষ eকিদন eেকবাের গেতর্র বাiের চেল
eল।

েসiখােন eক মs ষাঁড় ঘাস খািচ্ছল। ছাগলছানা আর eত বড় জnt আেগ কখেনা েদেখিন। িকnt তার িশং েদেখi েস মেন কের িনল, oটাo ছাগল, খুব ভােলা িজিনস েখেয় eত
বড় হেয়েছ। তাi েস ষাঁেড়র কােছ িগেয় িজগেগস করেল, ‘hাঁগা, তুিম িক খাo?’
ষাঁড় বলেল, ‘আিম ঘাস খাi।’
ছাগলছানা বলেল, ‘ঘাস েতা আমার মাo খায়, েস েতা েতামার মেতা eত বড় হয়িন।’
ষাঁড় বলেল, ‘আিম েতামার মােয়র েচেয় েঢর ভােলা ঘাস aেনক েবিশ কের খাi।’
ছাগলছানা বলেল, ‘েস ঘাস েকাথায়?’
ষাঁড় বলেল, ‘ঐ বেনর িভতের।’
ছাগলছানা বলেল, ‘আমােক েসখােন িনেয় েযেত হেব।’ eকথা শুেন ষাঁড় তােক িনেয় েগল।
েসi বেনর িভেতের খুব চমত্কার ঘাস িছল। ছাগলছানা েপেট যত ঘাস ধরল, েস তত ঘাস েখল।
েখেয় তার েপট eমিন ভাির হল েয, েস আর চলেত পাের না।
সেnয্ হেল ষাঁড় বলেল, ‘eখন চল বািড় যাi।’
িকnt ছাগলছানা িক কের বািড় যােব? েস চলেতi পাের না।
তাi েস বলেল, ‘তুিম যাo, আিম কাল যাব।’
তখন ষাঁড় চেল েগল। ছাগলছানা eকটা গতর্ েদখেত েপেয় তার িভতের ঢুেক রiল।
েসi গতর্টা িছল eক িশয়ােলর। েস তার মামা বােঘর বািড় িনমntণ েখেত িগেয়িছল। aেনক রােt িফের eেস েদেখ, তার গেতর্র িভতর eকটা জnt ঢুেক রেয়েছ। ছাগলছানাটা কােলা
িছল, তাi িশয়াল anকােরর িভতর ভেলা কের েদখেত েপল না। েস ভাবল বুিঝ রাkস-টাkস হেব। তাi মেন কের েস ভেয়-ভেয় িজগেগস করল, ‘গেতর্র িভতের েক o?’
ছাগলছানাটা ভাির বুিdমান িছল, েস বলেল—
লmা লmা দািড়
ঘন ঘন নািড়।
িসংেহর মামা আিম নরহির দাস।
পঞ্চাশ বাঘ েমার eক-eক gাস।
শুেনi েতা িশয়াল, ‘বাবা েগা।’ বেলi েসখান েথেক েদ ছুট! eমিন ছুট িদল েয eেকবাের বােঘর oখােন িগেয় তেব েস িনশব্াস েফলেল।
বাঘ তেক েদেখ আ যর্ হেয় িজগেগস করেল, ‘িক ভােg, ei েগেল, আবার eখুিন eত বয্s হেয় িফরেল েয?’
িশয়াল হাঁপােত হাঁপােত বলেল, ‘মামা সবর্নাশ হেয়েছ, আমার গেতর্ eক নরহির দাস eেসেছ। েস বেল িকনা পঞ্চাশ বােঘ তার eক gাস!’
তা শুেন বাঘ ভয়ানেক েরেগ বলেল, ‘বেট, তার eত বড় আsধর্া! চল েতা ভােg! তােক েদখাব েকমন পঞ্চাশ বােঘ তার gাস!’

িশযাল বলেল, ‘আিম আর েসখােন যাব না, আিম েসখােন েগেল যিদ েসটা হাঁ কের আমােদর েখেত আেস, তাহেল তুিম েতা di লােফi পালােব। আিম েতা েতমন ছুটেত পারেব
না, আর েস েবটা আমােকi ধের খােব।’
বাঘ বলেল, ‘তাo িক হয়? আিম কখেনা েতামােক েফেল পালােবা না।’
িশয়াল বলেল, ‘তেব আমােক েতামার েলেজর সেঙ্গ েবঁেধ িনেয় চল।’
তখন বাঘ েতা িশয়ালেক েবশ কের েলেজর সেঙ্গ েবঁেধ িনেয়েছ, আর িশয়াল ভাবেছ, ‘eবাের আর বাঘমামা আমােক েফেল পালােত পারেব না।’
eমিন কের তারা dজেন িশয়ােলর গেতর্র কােছ eল। ছাগলছানা দূর েথেকi তােদর েদখেত েপেয় িশয়ালেক বলেল—
দূর হতভাগা! েতােক িদলুম দশ ভােগর কিড়,
eক বাঘ িনেয় eিল েলেজ িদেয় দিড়!
শুেনi েতা বােঘর pাণ uেড় িগেয়েছ। েস ভাবেল েয, িন য় িশয়াল তােক ফাঁিক িদেয় নরহির দাসেক েখেত েদবার জn eেনেছ। তারপর েস িক আর েসখােন দাঁড়ায়? েস পঁিচশ
হাত লmা eক-eক লাফ িদেয় িশয়ালেক শুd িনেয় পালাল। িশয়াল েবচারা মািটেত আছাড় েখেয়, কাঁটার আঁচড় েখেয়, েখেতর আেল েঠাkর েখেয় eেকবাের যায় আর িক! িশয়াল
েচিচঁেয় বলেল, ‘মামা, আল! মামা, আল!’ তা শুেন বাঘ ভেব বুিঝ েসi নরহির দাস eল তাi েস আেরা েবিশ কের েছােট। eমিন কের সারারাত েছাটাছুিট কের সারা হল।
সকােল ছাগলছানা বািড় িফের eল।
িশয়ােলর েসিদন ভাির সাজা হেয়িছল। েসi েথেক বােঘর uপর তার eমন রাগ হল েয, েস রাগ আর িকছুেতi েগল না।

বাঘ মামা আর িশয়াল ভােg
িশয়াল ভােব,‘বাঘমামা, দাড়াঁo েতামােক েদখািচ্ছ!’ eখন েস আর নরহির দােসর ভয় তার পুেরােনা গেতর্ যায় না, েস eকটা নতুন গতর্ খুেজ বার কেরেছ।
েসi গেতর্র কােছ eকটা kেয়া িছল।
eকিদন িশয়াল নিদর ধাের eকটা মাdর েদখেত েপেয়, েসটােক তার বািড়েত িনেয় eল। eেন, েসi kেয়ার মুেখর uপর তােক েবশ কের িবিছেয় বাঘেক িগেয় বলেল,’মামা,
আমার নতুন বািড় েদখেত েগেল না?’ শুেন বাঘ তখুিন তার নতুন বািড় েদখেত eল। িশয়াল তােক েসi kেয়ার মুেখ িবছােনা মাdরটা েদিখেয় বলেল, ‘মামা, eকটু বস,
জলখাবার খােব।’
জলখাবােরর কথা শুেন বাঘ ভির খুিশ হেয়, লািফেয় েসi মাdেরর uপর বসেত েগল, আর aমিন েস kেয়ার িভতের পেড় েগল। তখন িশয়াল বলেল, ‘মামা, খুব কের জল খাo,
eকটুo েরখ না েযন!’
েসi kেয়ার িভতের িকnt েবিশ জল িছল না, তাi বাঘ তােত ডুেব মারা যায়িন। েস আেগ খুবi ভয় েপেয়িছল, িকnt েশেষ aেনক কে uেঠ eল। uেঠi েস বলেল, ‘েকাথায় েগিল
ের িশয়ােলর বাচ্চা? দাঁড়া েতােক েদখািচ্ছ।’ িকnt িশয়াল তার আেগi পািলেয় িগেয়িছল, তােক িকছুেতi খুেঁ জ পাoয়া েগল না।
তারপর েথেক বােঘর ভেয় িশয়াল তার বািড়েতo আসেত পাের না, খাবার খুজ
ঁ েতo েযেত পাের না। dর েথেক েদখেত েপেলi বাঘ তােক মারেত আেস। েবচারা না-েখেয় না-েখেয়
েশেষ আধমরা হেয় েগল।
তখন েস ভাবেল, ‘eমন হেল েতা মেরi যাব। তার েচেয় বাঘ মামার কােছ যাi না েকন? েদিখ যিদ তােক খুিশ করেত পাির।’

ei মেন কের েস বােঘর সােথ েদখা করেত েগল। বােঘর বািড় েথেক aেনক dের থাকেতi েস নমsার করেছ আর বলেছ, ‘মামা, মামা!’
শুেন বাঘ আ যর্ হেয় বলেল, ‘তাi েতা, িশয়াল েয!’
িশয়াল aমিন ছুেট eেস, তার পােয়র ধুেলা িনেয় বলেল, ‘মামা, আমােক খুজ
ঁ েত িগেয় েতামার বড় ক হিচ্ছল, েদেখ আমার কাnা পািচ্ছল। মামা, আিম েতামােক বD ভােলাবািস
তাi eেসিছ। আর ক কের খুজ
ঁ েত হেব না, ঘের বেসi আমােক মার।’
িশয়ােলর কথায় বাঘ েতা ভাির থতমত েখেয় েগল। েস তােক মারেল না, খািল ধমিকেয় বলেল, ‘হতভাগা পািজ, আমােক kেয়ায় েফেল িদেয়িছিল েকন?’
িশয়াল িজভ েকেট কােন হাত িদেয় বলেল, ‘রাম-রাম। েতামােক আিম kেয়ায় েফলেত পাির? েসখানকার মািট বD নরম িছল, তার uপর তুিম লািফেয় পেড়িছেল, তাi গতর্ হেয়
িগেয়িছল। েতামার মত বীর িক মামা আর েকu আেছ?’
তা শুেন েবাকা বাঘ েহেস বলেল, ‘hাঁ-hাঁ ভােg েস কথা িঠক। আিম তখন বুেঝ্ত পািরিন।’
eমিন কের তােদর আবার ভাব হেয় েগল।
তারপর eকিদন িশয়াল নদীর ধাের িগেয় েদখল েয, িবশ হাত লmা eকটা kিমর ডাঙায় uেঠ েরাদ েপায়ােচ্ছ। তখন েস তাড়াতািড় ছুেট িগেয় বাঘেক বলেল, ‘মামা, মামা eকটা
েনৗকা িকেনিছ, েদখেব eেসা।’
েবাকা বাঘ eেস েসi kিমরটােক সিতয্-সিতয্ েনৗকা মেন কের লািফেয় তার uপর uঠেত েগল, আর aমিন kিমর তােক কামেড় ধের জেল িগেয় নামল।
তা েদেখ িশয়াল নাচেত নাচেত বািড় চেল েগল।

েবাকা েজালা আর িশয়ােলর কথা
eক েবাকা েজালা িছল। েস eকিদন কােs িনেয় ধান কাটেত িগেয় েখেতর মাঝখােনi ঘুিমেয় পড়ল। ঘুম েথেক uেঠ আবার কােs হােত িনেয় েদখল, েসটা বD গরম হেয়েছ।
কােsখানা েরাদ েলেগ গরম হেয়িছল, িকnt েজালা ভাবেল তার jর হেয়েছ। তখন েস ‘আমার কােs েতা মের যােব ের!’ বেল হাu হাu কের কাঁদেত লাগল।
পােশর েখেত eক চাষা কাজ করিছল। েজালার কাnা শুেন েস বলল, ‘িক হেয়েছ?’
েজালা বলেল, ‘আমার কােsর jর হেয়েছ।’
তা শুেন চাষা হাসেত হাসেত বলেল, ‘oেক জেল ডুিবেয় রাখ, jর েসের যােব।’
জেল ডুিবেয় কােs ঠাNা হল, েজালাo খুব sখী হল।
তারপর eকিদন েজালার মােয়র jর হেয়েছ। সকেল বলেল, ‘বিd ডাক।’ েজালা বলেল, ‘আিম oষুধ জািন।’ বেল, েস তার মােক পুkের িনেয় িগেয় জেলর িভতের েচেপ ধরল।
েস েবচারী যতi ছটপট কের, েজালা ততi আেরা েচেপ ধের, আর বেল, ‘েরাস, ei েতা jর সারেছ।’
তারপর যখন বুিড় আর নড়েছ-চড়েছ না, তখন তােক তুেল েদেখ েস মের েগেছ। তখন েজালা েচঁিচেয় কাঁদেত লাগল িতনিদন িকছু েখল না, পুkর-পাড় েথেক ঘেরo েগল না।
eক িশয়াল েসi েজালার বnু িছল। েস েজালােক কাঁদেত েদেখ eেস বলেল, ‘বnু, তুিম েকঁদ না, েতামােক রাজার েমেয় িবেয় করাব।’

শুেন েজালা েচাখ মুেছ ঘের েগল। তারপর েথেক েস েরাজ িশয়ালেক বেল, ‘কi বnু, েসi েয বেলিছেল?’
িশয়াল বলেল, ‘যখন বেলিছ, তখন করাবi। আেগ তুিম খান কতক খুব ভেলা কাপড় বুনেগ েদিখ।’ েজালা dমাস খািল কাপড়i বুনল। তারপর িশয়াল তােক খুব কের সাবান
েমেখ sান করেত বেল, রাজার কােছ েমেয় চাiেত েবrল।
কােন কলম গূঁেজ, পাগিড় eঁেট, জামা জুেতা পের, চাদর জিড়েয়, ছাতা বগেল কের, িশয়াল জখন রাজার কােছ uপিsত হল, তখন রাজামশাi ভাবেলন, e খুব পিNত েলাক
হেব। িতিন িজগেগস করেলন, ‘িক িশয়াল পিNত, িক জেn eেসছ?’
িশয়াল বলেল, ‘মহারাজ আমােদর রাজার সেঙ্গ আপনার েমেয়র িবেয় েদেবন িকনা তাi জানেত eেসিছ।’
িশয়াল িমেছ কথা বেলিন, েসi েজালার নাম িছল ‘রাজা’। িকnt রাজামশাi মেন করেলন বুিঝ সিতয্-সিতয্i রাজা িতিন বয্s হেয় িজগেগস করেলন, ‘েতামােদর রাজা েকমন?’
িশয়াল বলেল—
েদখেত রাজা বড়i ভােলা ঘরময় তার চাঁেদর আেলা। বুিd তার আেছ েযমন েলখাপড়া জােনন েতমন। eক ঘায় তার দশটা পেড় তার gেন েলাক খায় পের।
সিতয্-সিতয্i েস েজালা েদখেত বড় snর িছল, তাi িশয়াল বলেল, ‘েদখেত বড় ভােলা।’
তার ঘের চাল িছল না বেল িভেতের চাঁেদর আেলা আসত, তাi িশয়াল বলেল, ‘ঘরময় তার চাঁেদর আেলা।’ িকnt রাজামশায় ভাবেলন, বুিঝ েসটা তাঁর িনেজর বািড়র মতন খুব
ঝকঝেক জমকােলা eকটা বািড়!
বুিd তার িছল না, আর েস েলখাপড়াo জানত না। কােজi িশয়াল বলেল, ‘বুিd তার আেছ েযমন েলখাপড়া জােনন েতমন।’ িকnt রাজামশাi ভাবেলন, তার ভাির বুিd, েস েঢর
েলখাপড়া জােন।

‘eক ঘায় তার দশটা পেড়’, e কথাo সিতয্। দশটা মাnষ নয়, দশটা ধােনর গাছ। েস চাষা িছল, কােs িনেয় ধান কাটত। রাজামশাi িকnt ভাবেলন, েস মs বড বীর, তার eক
ঘােয় দশজন মাnষ মের যায়।
েস ধােনর চাষ করত আর কাপড় বুনত। ধান েথেকi েতা ভাত হয় তাi েলােক খায়, আর কাপড় পের। তাi িশয়াল বলেল, ‘তার gেন েলাক খায় পের।’ রাজামশাi েসi রকম
িকছু বুঝেলন না। িতিন ভাবেলন বুিঝ েস ডঃeর গরীব েলাকেক েখেত পরেত েদয়।
কােজi িতিন খুব খুিশ হেয় িশয়ালেক eক হাজার টাকা বকিশশ িদেলন, আর বলেলন, ‘eমন েলােকর সেঙ্গ েমেয়র িবেয় েদব না েতা কার সেঙ্গ েদব? েতামার রাজােক িনেয় eস,
আট িদেনর পর িবেয় হেব।’
িশয়াল েসi হাজার টাকার থেল বগেল কের, নাচেত-নাচেত েজালার কােছ eল। eেস েদেখ েজালা খািল কাপড়i বুনেছ। d মােস েস eত কাপড় বুেনেছ েয েসi gােমর সকেলর
eক-eকখািন কের কাপড় হেত পাের।
িশয়াল েসi টাকার থেল েথেক dিট কের টাকা, আর eকখািন কাপড় gােমর সকলেক িদেয় বলেল, ‘আট িদন পের, রাজার েমেয়র সেঙ্গ আমােদর বnুর িবেয় হেব, আপনােদর
িনমntণ।’ শুেন তারা ভাির খুিশ হল। েজালা েবাকা হেলo বড ভােলামাnষ িছল, তাi সকেল তােক ভােলাবাসত।
তারপর িশয়াল আর সব িশয়ােলর কােছ িগেয় বলেল, ‘ভাi সকল, আমার বnুর িবেয়, েতামােদর িনমntণ। েতামরা গান গাiেত যােব।’ শুেন িশয়াল সব েহায়া-েহায়া কের বলেল,

‘hাঁ,

hাঁ, যাব, যাব।’

তারপর িশয়াল বয্াঙেদর কােছ িগেয় বলেল, ‘ভাi সকল, আমার বnুর িবেয়, েতামােদর িনমntণ। েতামরা গান গাiেত যােব।’

সকল বয্াঙ েঘাঁত্-েঘাঁত্ কের বলেল, ‘hাঁ, hাঁ, যাব, যাব।’ তারপর িশয়াল শািলকেদর কােছ িগেয় বলেল, ‘ভাi সকল, আমার বnুর িবেয়, েতামােদর িনমntণ। েতামরা গান
গাiেত যােব।’
শািলেকর দল িকিচর-িমিচর কের বলেল, ‘hাঁ, hাঁ, যাব, যাব।’
তারপর িশয়াল হাঁিড়চাঁচােদর কােছ, ঘুঘুেদর কােছ, kঁেkা পািখেদর কােছ, uেত্kাশ পািখেদর কােছ, েবাu কথা-ক-েদর কােছ, ময়ূরেদর কােছ, েচাখ-েগলেদর কােছ, আর
ভগদtেদর কােছ িগেয়o েতমিন কের িনমntণ কের eল। তারা সবাi বলেল, ‘hাঁ, hাঁ, যাব, যাব।’
eসব কাজ েশষ হেত সাতিদন লাগল। তার পেরর িদন রািtেত িবেয়। িশয়াল তার বnুর জেn চমত্কার েপাষাক ভাড়া কের eেন, যখন েসi েপাষাক তােক পিরেয় িদেল, তখন
সিতয্-সিতয্i তােক খুব বড় eকজন রাজার মত মেন হেত লাগল। যােদর িনমntণ, তারাo সবাi eল। যাবার সময় হেল, িশয়াল তােদর সকলেক িনেয় রাজার বািড় চলল।
রাজার বািড় যখন eক েkাশ dের, তখন িশয়াল সকলেক েদেক বলেল, ‘ভাi সকল, ঐ েদখ রাজার বািড়র আেল েদখা যােচ্ছ। েতামরা ঐ আেলা েদেখ খুব ধীের ধীের eস। আিম
ততkণ ছুেট িগেয় রাজামশাiেক খবর িদ।’
সবাi বলেল, ‘আচ্ছা।’
িশয়াল বলেল, ‘তেব eকবার েতামরা সবাi িমেল গান ধর েতা। েদিখ কার েকমন গলার েজার!’ aমিন পাঁচ হাজার িশয়াল িমেল চয্াঁচােত লাগল, ‘hয়া, hয়া, hয়া, hয়া!’
বােরা হাজার বয্াঙ বলেল, ‘েঘাত্, েঘাত্, েঘঁয়াo, েঘঁয়াo!’
সাত হাজার শািলক বলেল—
ফিড়ং সেঙ্গ সেঙ্গ চািরজনং চিকত্ কাট কাট কাট grচরণ!
dহাজার হাঁিড়চাঁচা বলেল, ‘ঘয্াঁচা, ঘয্াঁচা, ঘয্াঁচা, ঘয্াঁচা, ঘয্াঁচা, ঘয্াঁচা!’
চার হাজার ঘুঘু বলেল, ‘রঘু, রঘু, রঘু, রঘু, রঘু, রঘু!’
িতন হাজার kঁেkা বলেল, ‘পুত্, পুত্, পুত্, পুত্, পুত্, পুত্!’
uিনশ েশা uেত্kাশ বলেল, ‘হাঁ আ:, হাঁ আ:, হাঁ আ:, o েহা েহা েহা েহা!’
আর যত েবৗ-কথা-ক, ময়ূর, ভগদt আর েচাখ-েগল, তারাo সবাi িমেল যার-যার িনেজর গান ধরেত ছা ল না।
তখন শুনেত েকমন হেয়িছল তা েসখােন থাকেল েবাঝা েযত। রাজার বািড়র েলােকরা দূর েথেক তা শুেন েতা ভেয় কাঁপেতi লাগল। তারপর যখন িশয়াল রাজামশাiেক খবর িদেত
eল, তখ্ন িতিন ভাির বয্s হেয় বলেলন, ‘িশয়াল পিNত, oটা িকেসর েগালমাল?’
িশয়াল বলেল, ‘oটা আমােদর বাজনা আর েলাকজেনর শb।’
শুেন রাজা েতা ভেয় aিsর হেলন। eত েলাকেক েকাথায় বসােবন, িক িদেয় খাoয়ােবন, েভেব িঠক করেত পরেলন না। িতিন বলেলন, ‘তাi েতা, িক হেব?’
িশয়াল বলেল, ‘ভয় িক মহারাজ! আিম eখুিন িগেয় েলাকজন সব িফিরেয় িদিচ্ছ। খািল রাজােক আপনার কােছ আনব।’

রাজা তখন বড়i খুিশ হেয় িশয়ােl পাঁচ হাজার টাকা বকিশশ িদেলন। িশয়াল িফের eেস মােঠর মাঝখােন aেনক টাকার মুিড়-মুড়িক আর েছাট-েছাট মাছ ছিড়েয় বলেল, ‘েতামরা
খাo।’ aমিন তার সেঙ্গর সব িশয়াল বয্াঙ আর পািখ িমেল কাড়াকািড় কের েস সব েখেত লাগল। িশয়াল তার gােমর েলােকেদর pাণ ভের সেnশ খাiেয় বািড় পািঠেয় িদল।
তারপর েজালােক িনেয় রাজার কােছ eল। আসবার সময় তােক িসিখেয় আনল, ‘খবরদার! কথা বেলা না েযন, তেব িকnt িবেয় করেত পারেব না।’
রাজার বািড়র েলােকরা বর েদেখ িক েয খুিশ হল, িক বলব! তারা খািল eiজn দূঃখ করেত লাগল েয eমন snর বর, িকnt েস কথা কয় না েকন?
িশয়াল বলেল, ‘oঁর মা মের িগেয়েছন, েসi dঃেখ uিন কথা বলেছন না।’ শুেন সবাi বলেল, ‘আহা!’ িকnt আসল কথা ei েয, কথা বলেলi িকনা েজালা ধরা পেড় যােব,
তাi িশয়াল তােক মানা কেরেছ।
খাবার সময় েজালােক েসানার থালায় ভাত, আর eকেশাটা েসানার বািটেত কের নানা রকম তরকাির আর িমঠাi িদেয়িছল। েস eক-eকিট কের সবgেলা বািট িনেয় শুঁেক েদখল।
েশেষ তার েকােনাটাi িচনেত না েপের, িমঠাi, েঝাল, amল, সব eকসেঙ্গ ভােতর uপর েঢেল েমেখ িনল। তারপর তার খািনকটা বi েখেত না েপের, যা বািক িছল চাদের বাঁধেত
েগল।
সকেল িশয়ােl বলেল, ‘েতামােদর রাজা েকন eমন? কখেনা িকছু খায়িন নািক?’
িশয়াল েচাখ েঠের তােদর কােন-কােন বলেল, ‘uিন eকবার বi dবার েমেখ খান না, আর পােত যা থােক তা চাদের েবঁেধ েসi চাদরখািন sd গরীবেক েদন। eকজন গরীবেক
ডাক।’
বেল েস খাবার-বাঁধা চাদরখািন েজালার গা েথেক খুেল গরীেব্ক িদেত েগল।
েশাবার সময় েজালার ভাির মুিsল হল। হািতর দাঁেতর খােট িবছানা, তােত মশাির খাটােনা। েস েবচারা েকানিদন খাটo েদেখিন, মশািরo েদেখিন।
আেগ িগেয় খােটর তলায় ঢুকল, েসখােন িবছনা েনi েদেখ েবিরেয় eল। তরপর মশািরর চারধার খুেঁ জ, তার দরজা েটর েপেয় বলেল, ‘বুেঝিছ, ঘেরর েভতর ঘর কেরেছ, তার
েদার েরেখেছ চােলর uপর!’
বেল েস খােটর খুিঁ ট েবেয় েযi মশািরর চােল uঠেত িগেয়েছ aমিন সবsd েভেঙ িনেয় ধপাত্! তখন েস কাঁদেত কাঁদেত বলেল, ‘ধান কাটতুম, কাপড় বুনতুম, েসi িছল ভােলা।
রাজার েমেয় িবেয় কের েকামর েভেঙ েগল।’
ভািগয্s েসখােন েকান েলাক িছল না, েকবল রাজার েমেয় িছেলন, আর বাiের িশয়াল বেস চীল। রাজার েমেয় aেনক কাঁদেলন, আর িশয়ালেক বকেলন। িকnt তার ভাির বুিd িছল,
তাi ei কথা আর কাuেক বলেলন না।
পরিদন রাজার েমেয়র কথায় িশয়াল িগেয় রাজােক বলল, ‘মহারাজ, আপনার জামাi বলেছন, আপনার েমেয়েক িনেয় িতিন নানান েদশ েদখেত যােবন। তাi ছুিট চােচ্ছন।’
রাজা খুিশ হেয় ছুিট িদলন আর েলাকজন টাকাকিড় সেঙ্গ িদেলন। তরপর রাজার েমেয় েজালােক িনেয় আর eক েদেশ িগেয়, বড়-বড় মা ার েরেখ তােক সকল রকম িবেদয্ েসখােত
লাগেলন। d-িতন বছেরর মেধয্ েজালামs বড় বীর আর পিNত হেয় uঠল।
তখন খবর eল েয, রাজা মের েগেছন, আর তাঁর েছেল েনi বেল জামাiেক রাজা কের িগেয়েছন।
তখন খুব sেখর কথা হল।

gিপ গাiন o বাঘা বাiন
েতামরা গান গাiেত পার? আিম eকজন েলােকর কথা বলব, েস eকটা গান গাiেত পারত। তার নাম িছল gিপ কাiন,তার বাবার নাম িছল কাn কাiন। তার eকটা মুদীর েদাকান
িছল। gিপ িকনা eকটা গান গাiেত পারত, আর েস gােমর আর েকu িকছু গাiেত পারত না, তাi তারা তােক খািতর কের বলত gিপ ‘গাiন’।
gিপ যিদo eকটা বi গান জানত না, িকnt েসi eকটা গান েস hব ক’েরi গাiত; েসটা না েগেয় েস িতেলকo থাকেত পারত না, তার দম আটেক আসত। যখন েস ঘের ব’েস
গাiত, তখন তার বাবার েদাকােনর খেdর সব ছুেট পালাত। যখন েস মােঠ িগেয় গান গাiত, তখন মােঠর যত গr সব দিড় িছঁেড় ভাগত। েশেষ আর তার ভেয় তার বাবার
েদাকােন খেdরi আেস না, রাখােলরাo মােঠ গr িনেয় েযেত পাের না। তখন eকিদন কাn কাiন তােক ei বড় বাঁশ িনেয় তাড়া করেত েস ছুেট মােঠ চ’েল েগল; েসখােন
রাখােলর দল লািঠ িনেয় আসেত বেনর িভতর িগেয় খুব ক’ের গলা ভাঁজেত লাগল।
gিপেদর gেমর কােছi আেরকটা gােম eকজন েলাক থাকত, তার নাম িছল পাঁচু পাiন। পাঁচরু েছেলিটর বD েঢালক বাজাবার শখ িছল। বাজােত বাজােত েস িবষম ঢুলেত থাকত,
আর পা নাড়ত আর েচাখ পাকাত, আর দাঁত িখঁেচাত, আর rkিট করত। তার gােমর েলােকরা তা েদেখ হাঁ ক’ের থাকত আর বলত, ‘আহা! আ-◌া-◌া!! a-a-a-হ্-হ্-হ্!!!’
েশেষ যখন ‘হাঃ, হাঃ, হা-হা!’ ব’েল বােঘর মত েখঁিকেয় uঠত, তখন সকেল পালাবার ফাঁক না েপেয় িচত্পাত হেয় প’েড় েযত। তাi েথেক সকেল তােক বলত ‘বাঘা বাiন।’
তার ei বঘা নামi রেট িগেয়িছল; আসল নাম েয তার িক, তা েকu জানত না।
বাঘা েঢালক বাজাত আর েরাজ eকটা ক’ের েঢালক ভাঙত। েশেষ আর পাঁচু তার েঢালেকর পয়সা িদেয় uঠেত পাের না। িকnt বাঘর বাজনা বn হেব, তাo িক হয়? gােমর
েলােকরা পাঁচুেক বলল, ‘তুিম না পার, নাহয় আমরাi সকেল চাঁদা ক’ের েঢালেকর পয়সাটা িদ। আমােদর gােম eমন eকটা osাদ হেয়েছ, তার বাজনাটা বn হেয় যােব!’ েশেষ
িঠক হল েয gােমর সকেল চাঁদা ক’ের বাঘােক eকটা েঢালক িকেন েদেব, আর েসi েঢালকিট আর তার ছাuিন খুব মজবুত হেব, যােত বাঘার হােতo আর েসটা সহেজ না েছঁেড়।
েস যা েঢালক হল! তার মুখ হল সােড়-িতন হাত চoড়া, আর ছাuিন েমােষর চামড়ার। বাঘা েসটা েপেয় যার পর নাi খুিশ হেয় বলেল, ‘আিম দাঁিড়েয় বাজাব।’
তখন েথেক েস দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় েসi েঢালক লািঠ িদেয় বাজায়। েদড় মাস িদনরাত বািজেয়o বাঘা েসটােক িছঁড়েত পারল না। ততিদেন তার বাজনা শুেন শুেন তার বাপ মা পাগল
হেয় েগল, gােমর েলােকর মাথা ঘুরেত লাগল। আর িদনকতক eiভােব চলেল িক হত বলা যায় না। eর মেধয্ eকিদন gােমর সকেল িমেল েমাটা েমাটা লািঠ িনেয় eেস বাঘােক
বলেল, ‘লkী, দাদা! েতামােক দশ হাঁিড় িমঠাi িদিচ্ছ, an েকাথাo চ’েল যাo, নiেল আমরা সবাi পাগল হেয় যাব!’
বাঘা আর কী কের? তখন কােজi তােক an eকটা gােম চেল েযেত হল। েসখােন dিদন না থাকেত থাকেতi
েতামরা গান গাiেত পার

?

আিম eকজন েলােকর কথা বলব

েদাকান িছল । gিপ িকনা eকটা গান গাiেত পারত

,

,

েস eকটা গান গাiেত পারত । তার নাম - - কাiন

আর েস gােমর আর েকu িকছু গাiেত পারত না

,

,

তার বাবার নাম িছল কাn কাiন । তার eকটা মুিদর

তাহ তারা তােক খািতর কের বলত গ।আ ` গাiন । - ।িদo eকটা বi

গান জানত না কn েসi eকটা গান েস খুব কেরi গাiত । েসটা না েগেষ e িতেলকo থাকেত পাবত না তার দম আটেক আসত । ষখন েস ঘের বেস গাiত

,

তখন তার বাবার

েদাকােনর খেdর সব ছুেট পালাত । ষখন েস মােঠ িগেষ গান গাiত , তখন মােঠর ষত েগাr সব দিড়িছঁেড় ভাগত । েশেষ আর তার ভেষ তার বাবার েদাকােন খেdরi আেস না
রাখােলরাo মােঠ েগাr িনেষ েযেত পাের না । তখন eকিদন কাn কাiন তােক ei বড় বাঁশ িনেষ তাড়া করেত েস ছুেট মােঠ চেল েগল । েখােন আখােল দল লা নেষ আসেত

, তার নাম িছল পাচ পাiন । আচুর েছেলিটর বD েঢালক
, আর দাঁত িখঁেচাত , আর rkিট করত । তার gােমর েলােকরা তা েদেখ হা
কের থাকত আর বলত ` আহা ! ।।।।। a-a- a-হ-হ-হ ! ! !' েশেষ ষখন ` হাঃ , হা হা-হা !' বেল বােঘ মেতা েখিকেষ uঠত , তখন সকেল পালাবার ফাঁক না েপেয় িচত্পাত
েহ পেড় েষত । তাi েথেক সকেল তােক বলত ` আ।আ বাiন ।' তার ei বাঘা নামi রেট িগেষিছল , আসল নাম েয তার কী , তা েকu জানত না । বাঘা েঢালক বাজাত আর
েরাজ eকটা কের েঢালক ভাঙত । েশেষ পাচু আর েঢালেকর পয়সা িদেয় uঠেত পাের ।আ । আকn বাঘাব বাজনা বn হেব তাo কী হ। ? gােমর েলােকরা পাচুেক বলল ,` তুিম
না পার , আমরাi সকেল চাঁদা কের েঢালেকর পসাটা িদi । আমােদ gােম eমন eকটা oআদ হেয়েছ, তার বাজনাটা ব হেয় ষােব ।' েশেষ িঠক হল ষ gােমর সকেল চাঁদা কের
বাঘােক েঢালক িকেন েদেব , আর েসi েঢালকিট আর তার ছাuিন খুব মজবুত হেব , যােত বাঘার হােতo েটা আর সহেজ না েছঁেড় । েঢালক হল ! তার মুখ হল সােড় িতন হাত
চoড়া , আর ছাuিন েমােষর চামডার । বাঘা েসটা েপ।e ষার পর নাi খুিশ হেয় বলল , ` আিম দাঁিড়েয় বাজাব ।' তখন েথেক েস দাঁিড়েয় দাঁিড়।e। ie েঢালক লািঠ িদেষ
বাজাষ । েদড় মাস িদনরাত বািজেয়o বাঘা েসটােক িছঁড়েত পারল না । ততিদেন তার বাজনা শুেন শুেন তার বাপ মা পাগল হেষ েগল , gােমর েলােকর মাথা ।uরেত লাগল । আর
িদনকতক ei ােব চলেল কী হত বলা যা না । eর মেধয্ eকিদন gােমর সকেল িমেল েমাটা লািঠ িনেষ eেস বাঘােক বলল , ` লkী , দাদা ! েতামােক দশ হা িমঠাi িদিচ্ছ,
an েকাথাo চেল যাo , নiেল আমরা সবাi পাগল হেয় ।আব ।' বা।আ আর কী কের ? তখন কােজi তােক an eকটা gােম চেল েষেত হল । েখােন dিদন না থাকেত
থাকেতi েসখানকাব সকেল িমেল তােক gাম েথেক বার কের িদল । তারপর েথেক e েযখােনi যায় , েখান েথেকi তােক তািড়েষ েদয় । তখন e করল কী , সারািদন মােঠ মােঠ
বেনর িভতর িগেয় খুব কের গলা ভাঁজেত লাগল । gিপেদর gােমর কােছi আেরকটা gােম eকজন েলাক থাকত

বাজাবার শখ িছল । বাজােত বাজােত েস িবষম ঢুলেত থাকত

,

আর পা নাড়ত আর েচাখ পাকাত

, ` বাঁচলাম !' তারপর eমন হল
েয আর েকu তােক েখেত েদষ না । আর তার েঢালেকর আoয়াজ শুনেলi আশপােশর সকল gােমর েলাক লািঠ িনেয় আেস । তখন েবচারা ভাবল , আর না মূখর্েদর কােছ থাকার
েচেয় বেন চেল যাoয়াi ভােলা । না হয় বােঘ খােব , তবুo আমার বাজনা চলেব । - বেল বাঘা তার েঢালকিটেক ঘােড় কের বেন চেল েগল । eখন বাঘার েবশ মজাi হেয়েছ ।
।। আর েকu তার বাজনা শুেন লািঠ িনেয় আেস না আ বােঘ খােব থাক , েস বেন বাঘ-ভালুক িকছু েনi । আেছ খািল eকটা ভয়ানক জােনায়ার , বাঘা আজo তােক েদখেত
পায়িন , শুধু দূর েথেক তার ডাক শুেন ভেয় থরথিরেয় কাঁেপ , আর ভােব , ` বাবা েগা । oটা eেলi েতা েঢালকsd আমােক িগেল খােব ! ভয়ানক জােনায়ার িকn েকu নয় , েস
gিপ গাiন । বাঘা ।e ডাক শুেন কাঁেপ , েস gিপর গলা ভাঁজা । আ।।। বাঘার বাজনা শুনেত পায় , আর বাঘারi মেতা ভেয় কাঁেপ । েশেষ eকটু ভাবল , ` e বেন থাকেল
কখন pাণটা যােব তার েচেয় ei েবলা eখান থেক পালাi ।' ei েভেব gিপ চুিপচুিপ বন েথেক েবিরেয পড়ল । েবিরেয়i েদেখ আর eকটা েলাকo িবশাল েঢাল মাথায় কের েসi
বেনর িভতব েথেক আসেছ । তােক েদেখi ভাির আ যর্ হেয় gিপ িজjাসা করল , ` তুিম েক েহ ?' বাঘা বলল , ` আিম বাঘা বাiন , তুিম েক ?' বলল , ` আিম gিপ গাiন
, তুিম েকাথায যাচ্ছ ?' বাঘা বলল , েযখােন জাযগা েজােট , েসiখােনi যািচ্ছ । gােমর েলাকgেলা গাধা , গানবাজনা বােঝ না , েঢালিট িনেয় বেন চেল eেসিছলাম । তা ভাi,
eখােন েয ভয়ংকর জােনায়ােরর ডাক শুেনিছ, তার সামেন পড়েল আর pাণিট থাকেব না । তাi পািলেয় যািচ্ছ ।' - বলল , ` তাi েতা ! আিমo েয eকটা জােনায়ােরর ডাক
শুেনi পািলেয় যািচ্ছলাম । বেলা েতা , তুিম জােনায়ারটােক েকাথায় বেস ডাকেত শুেনিছেল ?' বাঘা বলল , ` বেনর পূবধর্ াের , বটগােছর তলায় ।' বলল , ` আচ্ছা , েস েষ
আমারi গান শুেনছ ! েস েকন জােনায়ােরব ডাক হেব ? েসi জােনায়ারটা ডােক বেনব পি ম ধাের , হরতুকীতলায় বেস ।' বাঘা বলল ` েস েতা আমার েঢালেকর আoয়াজ ,
আিম েয oiখােন থাকতাম ।' eতkেণ তারা বুঝেত পারল েয , তারা তােদর িনেজেদর গান আর বাজনা শুেনi ভেয় পািলেয় যািচ্ছল । তখন েয dজনার হািস ! aেনক েহেস
তারপর gিপ বলল ` ভাi, আিম েযমন গাiন তুিম েতমিন বাiন ! আমরা dজেন জুটেল িন য় eকটা িকছু করেত পাির ।' কথায় বাঘাক খুবi মত হল । কােজi তারা খািনক
কথাবাতর্ার পর িঠক করল েয , তারা dজনায় িমেল রাজামশাiেক গান েশানােত যােব । রাজামশাi েষ তােত খুব খুিশ হেবন , তােত েতা আর ভুলi েনi, -- aেধর্ক রাজয্ বা
েমেয়র সেঙ্গ িবেয়o িদেয় েফলেত পােরন । gিপর আর বাঘার মেন eখন খুবi আনদ , তারা রাজােক গান শানােত যােব । dজেন হাসেত হাসেত আর নাচেত নাচেত eক pকাN
নদীর ধাের eেস uপিsত হল । েসi নদী পার হেয় রাজবািড় েযেত হয় । নদীেত েখষা আেছ, িকn েনেয় পয়সা চায় । েবচারারা বন েথেক eেসেছ, পয়সা েকাথায় পােব ! তারা
বলল , ` ভাi আমােদর কােছ েতা প।।সা-টয়সা েনi, আমরা না হষ েতামােদর েগেয় বািজe েশানাব , আমােদর পার কের দাo ।' তােত েখয়ার চড়নদােররা খুব খুিশ হেয়
েনেয়েক বলল , ` আমরা চাঁদা কের eেদর প।সা েদব ।। eেদর তুেল নাo ।' ঝঘাব েঢালিট েদেখi েনেষরo বাজনা শুনেত ভাির সাধ হেয়িছল , কােজi েস e কথায় আর
েকানo আপিt করল না । gিপেক আব বাঘােক তুেল িনেয় েনৗেকা ।ছেড েদoয়া হল । েনৗেকা ভঝ েলাক বেস বাজাবার জায়গা েকাথায় হেব ? aেনক কে সকেলর মাঝখােন
খািনকটা জায়গা হেত হেত েনৗেকাo নদীর মাঝখােন eেস পড়ল । তাবপব খািনক eকটু gনgিনেয় gিপ গান ধরল , বাঘা তাব েঢালেক লািঠ লাগাল , আর aমিন েনৗেকাsdু সকল
েলাক িবযম চমেক িগেয় গডাগিড় আর জড়াজিড় কের িদল েনৗেকাখানােক uলেট । তখন েতা hব আবপেদব as েনi ভাআগয্স বাঘার েঢালকিট eত বড় িছল , তাi আকেড ধের
ঘুের েবড়াষ

,

kুধার ম তার িনেজর gােম িগেষ েঢালক বাজােত থােক

,

আর gােমর েলাক তাড়াতািড় তােক িকছু খাবার িদe িদআ কের বেল

dজনার pাণরkা হল । িকn ভােদর রাজবািড় যাoয়া ঘটল না । তারা সারািদন েসi নদীর েsােত েভেস সdয্ােবলায় eক ভীযণ বেনর িভতের িগেয় kেল ঠকল । েস বেন িদেনর

, ` gিপদা বড়i েতা িবযম েদখিছ ! eখন কী কিব বেলা েতা ।' gিপ বলল , ` করব আর কী
? আিম গাiব , তুিম বাজােব । িনতাni যখন বােঘ খােব তখন আমােদর িবেদয্টা তােক না েদিখেয় ছািড় েকন ?' বাঘা বলল , ` িঠক বেলছ দাদা । মবেত হয় েতা
osাদেলােকর মতন মির , পাড়ােগেয় ভূেতর মেতা মরেত রািজ নi !' বেন dজনায েসi িভজা কাপেড়i আআ খুেল গান বাজনা শুr করল । বাঘার েঢালিট েসিদন িকনা িভেজ
িছল , তাiেত আoয়াজিট হেয়িছল যার পর নাi গmীর । আর gিপo ভাবিছল , ei তার েশয গান কােজi তার গলার আoয়াজিটo খুব গmীর হেয়িছল । েস গান কী জমাট
হেয়িছল , েস আর কী বলব ? eক ঘNা dঘNা কের dপুর ঝত হেয় েগল , তবু তােদর েস গান থামেছ না । eমন সময় তােদর dজনারi মেন হল , েযন চািরিদেক eকটা কী
কাN হেচ্ছ । ঝাপসা ঝাপসা কােলা কােলা , ei বড় বড় কী েযন সব গােছর uপর েথেক uিক মাঝত েলেগেছ ! তােদর েচাখgেলা jলেছ, েযন আgেনর ভাঁটা । দাঁতgেলা েবরেচ্ছ
ষন মুেলাব সার । তা েদেখ তখনi আপনা হেত বাঘার বাজনা েথেম গল , তার সেঙ্গ সেঙ্গ dজনাব হাত-পা gিটেয় , িপঠ েবঁেক , ঘাড় বেস , েচাখ েবিরেয় মুখ হা কের eল ।
েবলায় গেলi ভেয় ।। uেড যায়

,

রািtর েতা আর কথাi েনi । তখন বাঘা বলল

তােদর গােয় eমিন কাঁপিু ন আষ দাঁেত eমিন ঠকঠিক ধের েগল েয আর তােদর ছুেট পালাবাক েজা রiল না । ভূতgিল িকn তােদর িকছু করল না । ভারা তােদর গানবাজনা শুেন
ভাির খুিশ হ।e eেসেছ, তােদর রাজার েছেলর িবেয়েত gিপ আর বাঘার বায়না করেত । গান থামেত তারা নািকsের বলল

, ` থামিল েকন বাপ ?

, বাজা , ঝজা !'
কথায় gিপ আব বাঘার eকটু সাহস হল । তারা ভাবল , ` e েতা মn মজা নয় , তেব eকটু েগেয়i েদিখ না ।' ei বেল েযi তারা আবার গান ধেঝছ, aমিন ভূেতরা eকজন
dজন কের গাছ েথেক েনেম eেস তােদর িঘের নাচেত লাগল । - কাNকারখানা হেষিছল, েস িক না েদখেল েবাঝবার েজা আেছ ! gিপ আর বাঘা তােদর জীবেন আর কখনo eমন
সমজদােরর েদখা পায়িন । েস রাত eমিন ভােবi েকেট েগল । েভার হেল েতা আর ভূেতেদর বাiের থাকবার েজা েনi, কােজi তার eকটু আেগi তারা বলল , ` চল বাবা
েমােদর েগাদার বয্াটার েবেত ! েতােদর খুিশ কের িদব ।' ঝল , ` আমরা েয রাজবািড় ষাব !' ভূেতরা বলল , ` েস ষািব eখন , আেগ েমােদর বািড় eকটু গানবাজনা শুিনেয়
যা ! েতােদর খুিশ কের িদব ! কােজi তখন তারা dজেন েঢাল িনেয় ভূেতেদর বািড চলল । েসখােন গানবাজনা ষা হল , স আর বেল কাজ নi । তারপর তােদর িবদাষ করবার
সময় ভূেতরা বলল , েতারা কী চাস ?' বলল , ` আমরা ei চাi ।। আমরা েযন েগেয় বািজেয় সকলেক খুিশ করেত পাির ।' ভূেতরা বলল , ` তাi হেব , েতােদর গানবাজনা
শুনেল আর েস গান েশষ হoয়ার আেগ েকu েসখান েথেক uেঠ ।যেত পারেব না ! আর কী চাস ?' ঝ।ল , ` আর ei চাi । আমােদর েযন খাoয়া-পরার ক না হষ । কথাঘ
ভূেতবা তােদর eকিট থেল িদেঘ বলল , েতারা যখন যা েখেত বা পবেত চাস , ei থেলর িভতের হাত িদেলi তা পািব । আর কী চাস ?' বলল , ` আর কী চাiব , তা েতা
বুঝেত পারিছ না !' তখন ভূেতরা হাসেত হাসেত তােদর dজনেক dেজাড়া জুেতা eেন িদেয় বলল , ` ei জুেতা পােয় িদেয় েতারা েযখােন েযেত চাiিব , aমিন েসখােন িগেয়
হািজর হিব । তখন েতা আর েকানo ভাবনাi রiল না । gিপ আর বাঘা ভূতেদর কােছ িবদায় হেয় , েসi জুেতা পােয় িদেয়i বলল , ` তেব আমরা ।আ। রাজবািড যাব !' aমিন
েসi ভীযণ বন েকাথায় েযন িমিলেয় েগল আ gিপ আর বাঘা েদখল , তাঝ dজেন eকটা pকাN বািডর ফটেকর সামেন দাঁিড়েয় আেছ । eত বড আর eমন snর বািড তারা
তােদর জীঝন কখনo েদেখিন । তারা তখনi বুঝেত পারল েয , e বাজবািড় । - ।। মেধয্ ভাির eকটা মুশিকল হল । রাজবািডর ফটেক ষমদূেতর মেতা কতকgেলা দেবায়ান
দাঁিড়েয় িছল ! তাঝ gিপ আব বাঘােক েসi েঢাল িনেয় আসেত েদেখi দাঁত িখঁিটেয় বলল , ` eiেয়া ! কাঁহা যাতা hাষ ? আ।প থতমত েখেয় বলল , বাবা , আমরা
রাজামশাiেক গান েশানােত eেসিছ ।' তােত দেরায়ানgেলা আরo িবযম চেট িগেয় লািঠ েদিখেঘ বলল , ` ভােগা , আiযােস ।' gিপo তখন নাক িসঁটিকেয় বলল , iস আমরা
েতা রাজার কােছ যাবi ।' বলেতi aমিন েসi জুেতার gেণ , তারা তত্kণাত্ িগেয় রাজামশােয়র সামেন uপিsত হল রাজবািড়র anরমহেল রাজামশাi ঘুিমেয় আেছন , রািন
তাঁর মাথার কােছ বেস তাঁেক হাoয়া করেছন , eমন সময় কথা েনi বাতর্া েনi, gিপ আর বাঘা েসi সবর্েনেশ েঢাল িনেয় হঠাত্ িগেয় uপিsত হল । জুেতার eমিন gণ , দরজা
বাজা

জানালা সব বn ঝয়েছ, তােত তােদর eকটুo আটকায়িন । িকn আসবার েবলা আটকাক

,

,

আর নাi আটকাক

,

আসবার পের খুবi আটকাল । রািন তােদর েদেখ িবষম ভয় েপেয়

eক িটত্কার িদেয় তখনi ajান হেয় েগেলন । রাজামশাi লািফেয় uেঠ পাগেলর মেতা ছুেটাছুিট করেত লাগেলন । রাজবািড়ময় hলsলু পেড় েগল । িসপাi সাntী সব খাড়া ঢাল

িনেয় ছুেট eল । েবগিতক েদেখ gিপ আর বাঘার মাথায় েগাল েলেগ েগল । তারা যিদ তখন শুধু বেল
gেণ সকল লয্াঠা চুেক যায় । িকn েস কথা তােদর মেনi হল না । তারা েগল ছুেট পালােত

,

,

, ` আমরা eখান েথেক aমুক জায়গায় চেল যাব' ,

আর d-পা েযেত না েযেতi েবচারারা েয মারটা েখল ! জুেতা

, ` বয্াটােদর িনেয় িতন িদন হাজেত েফেল রােখা । তারপর িবচার কের ,

,
,

চড়

,

আমার েঢালকিট েগল !' gিপর িকn ততkেণ মাথা ঠাNা হেষ eেসেছ । েস বাঘার গায় মাথাষ হাত বুিঝেয় বলল

কানমলা---িকছুi তােদর ঝিক রiল না । েশেষ রাজামশাi hkম িদেলন

তেবi তােদর জুেতার

,

লািঠ

,

চাবুক িকল

হষ eেদর মাথা কাটব

না হয় ktা িদেয় খাoয়াব ।' হায় gিপ ! হা বাঘা ! েবচারারা eেসিছল রাজােক গান শুিনেয় কতi বকিশশ পােব eেব , তার মেধয্ - িবপদ ? েপাদারা তােদর হাত েবঁেধ
মারেত মারেত eকটা anকার ঘেব িনেয় েফেল রাখল । েখােন পেড় েবচারারা eকিদন আর গােষর বয্থায় নড়েতচড়েত পারল না । তােত েতমন dঃখ িছল না বাঘার েঢালিট েষ
েগল , েসi হল সবর্নােশর কথা ! বাঘা বুক মাথা চাপিড়েষ েভuেভu কের কাঁদেছ, আর বলেছ, ` o gিপদা a-a ! আের o gিপদা ! মার েখলাম , । যােব , তােত dঃখ । দাদা

, ` ভয় কী দাদা ?

েঢাল িগেয়েছ, জুেতা আর থেল েতা আেছ

, তাi eতgেলা মার েখলাম । যা েহাক , যা হবার হেষ িগেষেছ, eখন । িভতর েথেক eকটা মজা কের িনেত হেব ।' বাঘা e কথাষ eকটু শাn হেষ
, ` কী মজা হেব দাদা ?' gিপ বলল , ` আেগ েতা খাবার মজাটা কের িনi, তারপর an মজার কথা েভেব েদখব eখন ।' বেল ভূেতর েদoয়া থিলর িভতের হাত িদেষ
বলল , ` দাo েতা েদিখ , eক হািড় েপালাo ।' aমিন eকটা sগ েয েবরল ! েতমন ।। রাজারাo সচরাচর েখেত পান না । আর েস কী িবশাল - েটা থিলর িতর েথেক তুেল
আনেত পাের ? ষা েহাক , েকানoমেত েসটােক বার কের eেন তারপর থিলেক বলল , ` আজা , বয্ঞ্জন , চাটিন , িমঠাi, দi, রাবিড় , শরবত ।--িশগিগর িশগিগর দাo ।'
েদখেত েদখেত খাবার িজিনেস আর েসানাrেপার বাসেন ঘর ভের েগল । dজন েলােক আর কত খােব ? েস aপূবর্ খাবার েখেষ তােদর গােয়র বয্থা েকাথায় চেল েগল তার আর
িঠক েনi । তখন বাঘা বলল , ` দাদা , চেলা ei েবলা eখান েথেক পালাi, নiেল েশেষ ktা িদেয় খাoয়ােব ।' gিপ বলল , ` পাগল হেয়ছ নািক ? আমােদর eমন জুেতা
থাকেত ktা িদেয় খাoয়ােব ? েদখাi যাক না , কী হয় ।' কথায় বাঘা খুব খুিশ হল । েস বুঝেত পারল েয , gিপদা eকটা িকছু মজা করেব । dিদন চেল েগল , আর eকিদন
পেরi রাজা তােদর িবচার করেবন । িবচােরর িদন রাত থাকেত uেঠ - থেলর িভতর হাত িদেষ বলল , ` আমােদর dজেনর রাজেপাশাক চাi ।' বলেতi তার িতর েথেক eমন
snর েপাশাক েবরল েয েতমন েপাশাক েকu ৈতির করেত পাের না । েসi েপাশাক তারা dজেন পের তােদর পুরেনা কাপড় আর বাসন কখািন পটুিল েবেধ িনe , জুেতা পায় িদেষ
তারা বলল , ` eখন আমরা মােঠ হাoয়া েখেত যাব ।' aমিন েদেখ , রাজবািড়র বাiেরর pকাN মােঠ চেল eেসেছ । েস মােঠর eক জাষগাষ তােদর পটুিলিট লুিকেষ েরেখ ,
তারা েবড়ােত েবড়ােত eেস রাজবািড়র সামেন uপিsত হল । েথেক তােদর আসেত েদেখi রাজার েলাক ছেট িগেয় তাঁেক খবর িদেয়িছল েয , ` মহারাজ , dজন রাজা আসেছন ।'
। আমক িনতাn েবkব

বলল

রাজাo তা শুেন তাঁর ফটেকর সামেন eেস দাঁিড়েয় িছেলন । বাঘা আর gিপ আসেতi িতিন তােদর যার পর নাi আদর েদিখেয় বািড়র িভতর িনেষ েগেলন । চমত্কার eকিট ঘের
তােদর বাসা েদoয়া হল । কত চাকর

,

বামুন

,

েপাদা

,

পাiক তােদর েসবােত েলেগ েগল তার an েনi । তারপর gিপ আর বাঘা হাত-পা ধুেষ জলেষাগ কের eকটু ঠাNা হেলi

, ` না জািন eরা কত বড় রাজাi হেবন ।' তারপর েশেষ ষখন িতিন gিপেক
িজjাসা করেলন , ` আপনারা েকন েদেশর রাজা ?' তখন gিপ হাত েজাড় কের তাঁেক বলল , ` মহারাজ ! আমরা িক রাজা হেত পাির ? আমরা আপনার চাকর !' gিপ সতয্
কথাi বেলিছল , িকn বাজার তােত িবশব্াস হল না । িতিন ভাবেলন , ` কী ভােলা মাnয , ।কমন নরম হেয কথা বেল । েষমন বড় ঝজা েতমিন ভdেলাকo েদখিছ ।' িতিন তখন
রাজামশাi আবার তােদর খবর িনেত eেলন । তােদর েপাশাক েদেখ aবিধi িতিন েভেব িনeেছন েষ

আর িবেশঘ িকছু ।আ বেল তােদর dজনেক তাঁর সভায িনেয় eেলন । েসখােন েসিদন েস dেটা েলােকর িবচার হেব---িতনিদ। আেগ যারা িগেয় তাঁর শাকর ঘেব ঢুেকিছল । িবচােরব
সময uপিsত , আসামী dেটােক আনেত পয়াদা িগেষেছ, - আ আর ।কাথায় পােব ? e িতন িদন তােদর ঘের তালা বn িছল , সi তালা খুেল েদখা হল , েসখােন েকu েনi,
খািল ঘব পেড় আেছ । তখন েতা ভাির eকটা ছুেটাছুিট হাকাহািক পেড় েগল । দােরাগামশাi িবযম ।খেপ িগেয় েপ।আদাgেলােক বকেত লাগেলন । েপয়াদারা হাত েজাড় কেব বলল

, ` হজুর ! আমােদর েকানo কsর েনi । আমরা তালা িদেঘ েঝখিছলাম , তার uপব আবার আগােগাড়া দরজার সামেন দাঁিডেয় িছলাম । o dেটা েতা মাnয িছল না , o dেটা
?' কথায় সকেলরi িবশব্াস হল । বাজামশাio pথেম দােরাগার uপর েঝগ তাঁেক কেটi ।ফলেত িগেয়িছেলন । েশেয oi কথা শুেন
বলেলন ,` িঠক , o dেটা িন য় ভূত ।' আমার ঘক েভা বn িছল , তাব িভতর eত বড েঢাল িনেয় কী কেব ঢুেকিছল ?' শুেন সকেলi বলল , ` হাঁ হা , িঠক িঠক , o dেটা
ভূত !' বলেত বলেতi তােদর শরীব িশuেব uঠল , েবেয় ঘাম পড়েত লাগল । তখন তারা কঘার েসi েঢালিটর কথা মেন কের বলল , মহারাজ ! ভূেতর েঢাল বড় সবর্েনেশ
িজিনস ! oটােক কখনo আপনার ঘের রাখেবন না । oটােক eখনi পুিডেয় েফলুন ।' বাজামশাio বলেলন , ` বাপ ের ! ভূেতর েঢাল ঘের রাখব ? ekুিন oটােক eেন েপাডাo
' - কথা বলা , aমিন বাঘা dহােত েচাখ েঢেক ` হাu-হাu-হাu-হাu' কের েকঁেদ গডাগিড িদেত লাগল ! েসিদন কঘােক িনেয gিপব কী মুশিকলi হেয়িছল । ।ঢ়াল েপাডাবার
নাম শুেনi বাঘা কাঁদেত আরm কেঝছ, েঢাল eেন তােত আgন ধিঝয় িদেল না জািন ।স কী কঝব । তখন , েসটা ।য তাবi েঢাল , েস কথা িক আব বাঘা সামেল ঝখেত পাঝব
? কী সবর্নাশ ! আ। ।।। ধঝ পেড pাণটাi হারােত হয । gিপর বড়i iচ্ছা হিচ্ছল েয বাঘােক িনেয় ছুেট পালায় । িকn তার েতা আর েজা েনi, সভায় বসবার সময েয সi
জুেতাgেলা পা েথেক খুেল ঝখা হেয়েছ । e।দেক িকn বাঘার কাN েদেখ সভাময় eক িবযম hলsলু পেড় েগেছ । সবাi ভাবেছ, বাঘার িন য eকটা ভারী asখ হেয়েছ, আর স
িছল ভূত ! নiেল িভতর থেক কী কের পালাল

বাঁচেব না । ঝজবািডর বিদয্ঠাkর eেস বাঘার নাড়ী েদেখ ষাব পর নাi গmীরভােব মাথা নাডেলন । বাঘােক খুব কের েজালােপর oষুধ খাiেয় তার েপেট েবেলsারা লািগেয় েদoয়া

, ` eেত যিদ বদনা না সাের , তেব িপেঠ আর eকটা , তােতo না সারেল dপােশ আর dেটা ।বেলsাঝ লাগােত হেব ।' কথা শুেনi কঘার
, বিদয্ঠাkর কী চমত্কার oষুধi িদেয়েছন , িদেত িদেতi েবদনা েসের েগেছ । েহাক , ঝঘা যখন েদখল েয তার কাnােত
েঢাল েপাড়াবার কথাটা চাপা পেড েগেছ, তখন ।সi েবেলsারার েবদনার িভতেরi তার মনটা কতক ঠাNা হল । রাজামশাi তখন তােক খুব যেtর সেঙ্গ তার ঘের শুiেয় েঝখ
eেলন । gিপ তার কােছ বেস তার েবেলsাঝয় হাoয়া করেত লাগল । তারপর সকেল ঘর েথেক চেল েগেল gিপ বাঘােক বলল , ` িছ ভাi, েযখােন েসখােন ।ক eমন কের
কাঁদেত আেছ ? েদখ েদিখ , eখন কী মুশিকলটা হল ।' বাঘা বলল , ` আিম যিদ না কাঁদতুম , তা হেল েতা eতkেণ আমার েঢালকিট পুিড়েয় েশষ কেব িদত । ।। নাহষ eকটু
jলুিন সiেত হেচ্ছ, িকn আমার েঢালকটা েতা েবঁেচ েগেছ !' বাঘা আর gিপ eমন কতাবাতর্া বলেছ । eিদেক ঝজামশাi সভায় িফের eেল দােরাগামশাi তা কােন কােন বলেলন
, ` মহাবাজ , eকটা কথা আেছ, anমিত হয েতা বিল ।' রাজা বলেলন , ` কী কথা ?' দােরাগা বলেলন , ` মহারাজ , oi েয েলাকটা গড়াগিড িদেয় কাঁদল , েস আর তার
সেঙ্গর oi েলাকটা , েসi dহ আিম তােদর িটনেত েপেরিছ ।' রাজা বলেলন , ` তাi েতা েহ, আমারo eকটু েযন েসiরকম েঠকিছল । তা হেল েতা বড় মুশিকল েদখাছ । ঝলা
েতা eখন কী করা যায় ?' তখন e কথা িনেয় সভার মেধয্ ভাির eকটা কানাকািন শুr হল । েকu বলল , ` েরাজা ডােকা , o dেটােক তািড়েষ িদক ।' আর eকজন বলল ,
েরাজা যিদ তাড়ােত না পাের , তখন েতা েস dেটা ।।আ িগেয় eকটা িবষম িকছু করেত পাের । তার েচেয় েকানo বােt ঘেমব িভতের o dেটােক পুিড়েয় মাrন কথাটা সকেলরi
খুব পছn হল , িকn eর মেধয্ eকটা মুশিকল ei েদখা েগল েয , ভূতেদর েপাড়ােত েগেল রাজবািডেতo তখন আgন ধেব যেত পােব । শেষ aেনক যুিtর পর ei িsর হল েয
হল । তারপব বিদয্ঠাkর বলেলন

কাnা তত্kণাত্ েথেম েগল । তখন সকেল ভাবল েয

,

eকটা বাগানবািড়েত তােদব বাসা েদoয়া হেব । বাগানবািড় পুেড় েগেলo িবেশয kিত হেব না । রাজামশাi বলেলন

যাক

,

সi েঢালকটােকo তা হেল েসi বাগানবািড়ত িনেয় রাখা

বাগানবািড় েপাড়াবাব সময় eকসেঙ্গ সকল আপদ চুেক যােব ।' বাগানবািড যাবার কথা শুেন gিপ আর বাঘা খুব খুিশ হল । তারা েতা জােন না েয eর িভতব কী ভয়ানক

ফিn রেয়েছ । তারা খািল ভাবল েয ।ষশ আঝেম িনিরিবিল থাকা যােব

,

সংগীতচচর্ারo sিবধা হেত পাের । জায়গািট খুবi িনিরিবিল আর snর । বািডিট কােঠর

চমত্কার । েসখােন িগেয় েদখেত েদখেত বাঘা ভােলা হেয় েগল । তখন gিপ তােক বলল
বলল

,

, ` দাদা ,

eমন snর জায়গাষ েতা আর থাকেত পাব না

,

, ` ভাi,

dিদন eখােন রiলাম বা । আহা

আর eখােন েথেক কাজ কী

,

?

,

িকn েদখেত

আমার েঢালকিট যিদ থাকত !' েসিদন বাঘা বািডর eঘনoঘর ঘুের

েবড়ােচ্ছ, gিপ বাগােনর eক জায়গায় বেস gনgন করেছ, eমন সময় হঠাত্ বাঘা ভষানক চয্াঁচােমিচ কের uঠল । তার সকল কথা েবাঝা েগল না
!' ডাকটা খুবi েশানা েষেত লাগল । gিপ তখন ছুেট eেস েদখল েয

,

চেলা আমরা ।।। েথেক চেল যাi ।' বাঘা

,

খািল ` o gিপদা ! o gিপদা

বাঘা তার েসi েঢালকটা মাথায় কের পাগেলর মেতা নাচেছ, আর যা-তা আেবাল-তােবাল বলেত বলেত

` gিপদা gিপদা' বেল চয্াঁচােচ্ছ । েঢালক েপেয় তার eত আনn হেয়েছ েয , েস আর িকছুেতi িsর হেত পারেছ না , gিছেয় কথাo বলেত পারেছ না । eমিন কের pায় আধঘNা
, ` gিপদা , েদখছ কী ! ei ঘের আমার েঢালকিট---আর কী মজা------হাঃ হাঃ হাঃ বেল আবার েস িমিনট দেশক খুব েনেচ িনল ।
তারপর স বলল , ` দাদা , eত dঃেখর পর েঢালকিট েপেয়িছ, eকটা গান গাo , eকটু বািজেয় বলল , ` eখন নয় ভাi, । বD িখেদ েপেয়েছ । খাoয়াদাoয়ার পর রা।e

চেল েগেল পর বাঘা eকটু শাn হেয় বলল

বারাnায় বেস dজনায় খুব কের গানবাজনা করা যােব । রাজামশাi িকn িঠক কেরেছন , েসi রােরi তােদর পুিড়েয় মারেবন । দােরাগার uপর hkম হেষেছ েয েসিদন sার সমষ
েসi বাগানবািড়েত মs েভােজর আেষাজন করেত হেব । দােরাগামশাi পাশ-ষাট জন েলাক িনেয় েসi েভােজ uপিsত থাকেবন । খাoয়াদাoয়ার পর gিপ আর বাঘা ঘুিমেয় পড়েল
তাঁবা সকেল িমেল eকসেঙ্গ i কােঠর বািড়র চারিদেক আgন িদেয় তােদর পালাবার ।। বn করেবন । েসিদনকার খাoয়া েবশ ভােলামেতাi হল । gিপ আর বাঘা ভাবল েয
েলাকজন চেল েগেলi তারা গানবাজনা আরm করেব । দােরাগামশাi ভাবেলন ষ gিপ আর বাঘা ঘুেমােলi ঘের আgন েদেবন । িতিন তােদর ম পাড়াবার জn বড়i বয্s হেয়
uঠেলন । তাঁর ভাব েদেখ যখন s i েবাঝা ।গল েয , তাক না ঘুেমােল িতিন েসখান েথেক যােবন না , তখন gিপ বাঘােক িনেয় িগেয় িবছানায় পেড় নাক ডাকােত লাগল ।
eকটু পেরi gিপ আর বাঘা েদখল েঘ েলাকজন সব চেল েগেছ, আর কারo সাড়াশদ েনi । তারপয় আর eকটু েদেখ
তখন তারা dজেন বারাnায় eেস েঢাল বািজেয় গান জুেড িদল । eিদেক দােরাগামশাi তাঁর েলাকেদয় বেল িদেয়েছন
খবরদার

,

,

,`

যখন মেন হল েয ঝগান eেকবাের খািল হেয় েগেছ,

ছুেট পালাi' eমন সময় বাঘার েঢাল েবেজ uঠল

,

gিপo গান ধের িদল । তখন আর দােরাগামশাi বা তাঁর লাকেদর কাঝ েসখান েথেক নডবাব েজা রiল না

মবেত হল । ততkেণ gিপ আর বাঘাo আgন দখেত পেয়

,

তােদর জুেতার েজাের

,

,
, ` ei ।বলা

েতারা pেতয্ক দরজায় েবশ ভােলা কেব আgন ধরািব

আgন ভােলা কের না ধঝল চেল যাসিন েযন !' িতিন িনেজ িগেয়েছন িসঁিড়েত আgন ধরােত । আgন েবশ ভােলা মেতাi ধেঝছ । দােরাগামশাi ভাবেছন

,

সকলেকi পুেড

তােদর েঢাল আর থেলিট িনেয় েসখান েথেক চmট িদল । েসিদনকার আgেন দােরাগামশাi

েতা পুেড় মারা িগেয়িছেলনi, তাঁর দেলর aিত al েলাকi েবঁেচিছল । েসi েলাকgেলা িগেয় রাজামশাiেক ei ঘটনার খবর িদেত তাঁর মেন বড়i ভয় হল । পরিদন আর d চার
জন েলাক রাজসভায় eেস বলল য , তারা েসi আgেনর তামাশা েদখেত সখােন িগেয়িছল , তারা তখন ভাির আ যর্রকেমর গানবাজনা শুেনেছ, আর ভূত dেটােক শেn uেড়
পালােত sচেk েদেখেছ । তখন যা রাজামশােয়র কাঁপুিন ! েসিদন তাঁর সভা করা হল না । িতিন তাড়াতািড় বািড়ব িভতের eেস ভূেতর ভেয় দরজা eঁেট েলপ মুিড িদেয় শুেয়
রiেলন

,

eক মােসর িভভের আর বাiের eেলন না । eিদেক gিপ আর বাঘা েসi আgেনর িভতর েথেক পািলেয় eেকবাের তােদর বািড়র কােছর েসi বেন eেস uপিsভ হেয়েছ,

, ` gিপদা , eiখােন না েতামায়
?' gিপ বলল , ` hাঁ !' বাঘা বলল , ` তেব eমন জায়গায় eেস কী eকটু গানবাজনা না কের চেল েষেত আেছ ?' gিপ বলল , ` িঠক বেলছ ভাi,
তেব আর েদির েকন ? ei েবলা আরm কের দাo ।' ei বেল তারা খুেল গানবাজনা করেভ লাগল । মেধয্ eক আ যর্ ঘটনা হেয়েছ । eক দল ডাকাত হাlাব ঝজার ভাNার
লুেট , তর েছাট েছেল dিটেক sd চুির কের িনেয় পািলেয় eেসিছল । রাজা aেনক ৈসn িনেয় তােদর িপছু িপছু pাণপেণ ছুেটo ধরেত পারিছেলন না । gিপ আর বাঘা যখন গান
েযখােন pথেম তােদর েদখা হেয়িছল । তােদর বড় iচ্ছা েয eত ঘটনার পব eকবার তােদর মাবাপেক েদেখ যায় । বেন eেসi বাঘা বলল
আমায় েদখা হেয়িছল

ধেরেছ িঠক েসi সমেয় েসi ডাকাতgেলা েসi বেনর িতর িদেয় যােচ্ছ । িকn েস গান eকবার শুনেল েতা আর তার েশয aবিধ না শুেন চেল যাবার েজা েনi । কােজi ডাকাতেদর

, আকাতেদরo েসখান েথেক যাoয়া ঘটল না । সকােল হাlার রাজা eেস aিত সহেজi তােদর
, gিপ আর বাঘার গােনর gেণi িতিন ডাকাত ধরেত েপেরেছন , তখন আর তােদর আদর েদেখ েক ? রাজাkমােররাo বলেলন ,
` বাবা , eমন আ যর্ গান আর কkেনা েশানিন ; eেদর সেঙ্গ িনেয় চেলা ।' কােজi রাজা gিপ আর বাঘােক বলেলন , ` েতামরা ।।আ। সেঙ্গ চেলা ! েতামােদর পাঁচেশা টাকা
কের মাiেন হল ।' কথায় gিপ েজাড়হােত রাজামশাiেক নমsার কের বলল , ` মহারাজ , দয়া কের আমােদর dিদেনর - িদেত আjা েহাক । আমরা আমােদর িপতা-মাতােক
েদেখ তাঁেদর anমিত িনেয় আপনার ।-।।। িগেয় uপিsত হব ।' রাজা বলেলন , ` আচ্ছা , e dিদন ei বেনi িঝশাম করিছ; েতামরা তামােদর মা-আপেক েদেখ dিদন পের
eiখােনi আমােদর পােব ।' gিপেক তািড়েয় aবিধ তার বাবা তাব জn বড়i dঃিখত িছল , কােজi তােক িফের আসেত েদেখ তার hনn হল । িকn বাঘা েবচাঝর ভােগয্ েস
sখ েমেলিন । তার মাবাপ eর কেয়কিদন আেগi মারা ।গেয়িছল । gােমব েলােকরা তােক েঢাল মাথায় কেব আসেত েদেখi বলল , ` oi েব ! েসi বাঘা বয্াটা আবার আমােদর
হাড় jািলেয় মাঝব ; মার বয্াটােক !' বাঘা িবনয় কের বলল , ` আিম খািল আমার মা-আবােক েদখেত eেসিছ; dিদন েথেকi চেল যাব , বাজাষ-টাজাব না ।' েস কথা িক
তারা েশােন ? তারা িখঁিচেয় তার মাবােপর মৃতয্ু র কথা বেল ei বড় লািঠ িনেয় তােক মারেত eল । স pাণপেণ ছুেট পালােত পালােত i েমের তার পা েভেঙ , মাথা ফািটেয়
রtারিt কেব িদল । তােদর ঘেরর দাoয়ায় বেস তাব বােপর সেঙ্গ কথা বলিছল , eমন সময় েস েদখল েয বাঘা পাগেলর মেভা হেয় েখাঁড়ােত েখাঁড়ােত ছুেট আসেছ । তার কাপড়
িছঁেড় ফািল ফািল আর রেt লাল হেয় েগেছ । aমিন েস তাড়াতািড় বাঘার কােছ ছুেট িগেয় িজjাসা কবল , ` কী হেয়েছ ? েতামার e দশা কন ?' gিপেক েদেখi বাঘা eকগাল
েহেস েফেলেছ । তারপর েস হাঁপােত হাঁপােত বলল , ` দাদা , বD েবঁেচ eেসিছ ! মুখর্gেলা আর eকটু হেলi আমার েঢালিট েভেঙ িদেয়িছল ! gিপেদর বািড় eেস gিপর ষেt
আর তার মাবােপর আদের বাঘার dিদন যতটা সmব sেখi কাটল । dিদন পের gিপ তার মাবােপর কাছ েথেক িবদায় েনবার সময় বেল েগল , ` েতামরা ৈতির হেয় থাকেব ;
আিম আবার ছুিট েপেলi eেস তামােদর িনেয় যাব ।' তারপর কেয়ক মাস চেল িগেয়েছ । gিপ আর বাঘা ।। হাlার রাজার বািড়েত পরম sেখ বাস কের । েদশ িবেদেশ তােদর
নাম রেট িগেয়েছ---` eমন osাদ আর কখনo হয়িন , হেবo না ।' রাজামশাi তােদর আির ভােলাকেসন ; তােদর গান না শুেন eকিদনo থাকেত পােরন না । িনেজর dঃখ
sেখর কথা সব gিপর কােছ বেলন । eকিদন gিপ েদখল রাজামশােয়র মুখখািন বড়i মিলন । িতিন রমাগতi েযন কী ভাবেছন , েষন তাঁর েকানo িবপদ হেয়েছ । েশেষ eকবার
িতিন gিপেক বলেলন , ` gিপ , বড় মুশিকেল পেডিছ, কী হেব জািন না । শুিNর রাজা আমার রাজয্ েকেড় িনেত আসেছ ।' শুিNর রাজা হেচ্ছন েসi িতিন িযিন gিপ আর বাঘােক
পুিড়েয় মারেত েচেয়িছেলন । তাঁ নাম শুেনi gিপর মেন eকটা চমত্কার মতলব eল । েস তখন রাজামশাiেক বলল , ` মহারাজ ! জn েকানo িচnা করেবন না । আপনার ei
চাকরেক hkম িদন , আিম e েথেক হািসর কাN কের েদব ।' ।-।। েহেস বলেলন , ` gিপ , তুিম গাiেয় বািজেয় মাnষ , ষুেdর ধাক ধার না , তার িকছু বাঝo না । শুিNর
রাজার ভারী েফৗজ , আিম আক তার িকছু করেত পাির ?' g।।প বলল , ` মহারাজ , hkম েপেল eকবার েচা কের েদখেত পাির । kত েতা িকছু হেব না ।' রাজা বলেলন ,
তখনi েসখােন দাঁড়ােত হল । সারা রােtর িভতের আর েস গানবাজনাo থামল না
ধের েফলেলন । তারপর যখন িতিন জানেলন েয

` তামার যা iচ্ছা তাi তুম করেত পার । e কথায় ষার পর নাi খুিশ হেয় বাঘােক েডেক পরামশর্ করেত লাগল । - বাঘা েসিদন aেনকkণ ধের পরামশর্ কেরিছল । বাঘার তখন
কতi uত্সাহ ! e বলল , ` দাদা , eবাের আমরা dজেন িমেল eকটা িকছু করবi করব । আমার শুধু eক কথায় eকটু ভয় হেচ্ছ; হঠাত্ - ।আ িনেয় পালাবার দরকার হয় ,
তেব হয়েতা আিম জুেতার কথা ভুেল িগেয় সাধারণ েলােকর মেতা কেষ ছুট িদেত যাব

,

আর মার েখেয় সারা হব ! eমিন কের েদখ না সবাের আমােদর গাঁেয়র মুখর্gেলার হােত

আমার কী দশা হল !' েহাক gিপব কথায বাঘাব ।স ভয় ।কেট েগল । আর পরিদন েথেকi তারা কােজ লাগল । আদনকতক ধের েরাজ রােt তারা শুিN চেল যায়
আজবািড়র আেশপােশ ঘুের েসখানকার খবর েনয় । যুেdর আেয়াজন যা েদখেত েপল েস বড়i ভয়ংকর
রাজার ঠাkরবািড়েত েরাজ মহাধূমধােম পুেজা হেচ্ছ । দশ িদন eমিনতর পুেজা িদেয়
ঘের বেস

,

দরজা eঁেট

,

েতমিন িমঠাi েকu খায়িন

েসi ভূেতর েদoয়া থিলিটেক বলল

,

,

,

;

,

আর

e আেয়াজন িনেয় eরা হাlায় িগেয় uপিsত হেল আর রkা েনi ।

ঠাkরেক কের তারা হাlায় রoনা হেব । আর বাঘা সবi েদখল

,

নতুন ধরেনর িমঠাi চাi, খুব সেরস ।' স কথায় থিলর িভতর েথেক িমঠাi যা েবরল

তারপর eকিদন

,

,

তােদর

আর বলবার নয় ।

েচােখo েদেখিন । েসi িমঠাi িনেয় বাঘা আর gিপ শুিNর রাজার ঠাkরবািডব িবশাল মিnেরর চুেড়ায় িগেয় বসল । িনেচ খুব পুেজার শ-আঘNা

েকালাহেলর সীমা েনi, আিঙনায় েলােক েলাকারণয্ । সi সব েলােকর মাথার uপর ঝড়াত্ কের িমঠাigেলা েঢেল িদেয় বাঘা আর gিপ মিnেরর চুেড়া আকেড বেস তামাশা েদখেত
লাগল । anকােরর মেধয্ েসi ধপধুেনা আর আেলার েধাঁয়ার িভতর িদেয় েকu তােদর েদখেত েপল না । িমঠাigেলা আিঙনায় পড়েতi aমিন েকালাহল েথেম েগল । aেনেকi
লািফেয় uঠল

,

েকu েকu েচঁিচেয় ছুটo ।দল । তারপর d-চাবজন সাহসী েলাক কেয়কটা িমঠাi তুেল

বুেঁ জ তার eকটু মুেখ পুের িদল

;

,

আেলার কােছ িনেয় ভেয় ভেয় েদখেল লাগল । েশেষ তােদর eকজন েচাখ

িদেয়i আর কথাবাতর্া dহােত আিঙনা েথেক িমঠাi তুেল খািল মুেখ িদেচ্ছ আর নাচেছ আর আআেদ চয্াঁচােচ্ছ । তখন আিঙনাsd েলাক িমঠাi

খাবার জn পাগেলর মেতা কাড়াকািড় আর িকিচরিমিটর করেত লাগল । eিদেক কেয়কজন ছুেট িগেয় রাজামশাiেক ঝলেছ,

` মহারাজ ! ঠাkর আজ পুেজায় তু হেয় sগর্ েথেক

pসাদ পািঠেয় িদেয়েছন । েস য কী aপূবর্ pসাদ , েস কথা আমরা বলেতi পারিছ না ।' েস কথা শুনবামা।i রাজামশাi ।।আ। কাছা gঁজেত gঁজেত uধর্শব্ােস eেস ঠাkরবািড়েত
uপিsত হেলন । - ততkেণ সব pসাদ েশষ হেয় িগেয়িছল । সমs uেঠান ঝাঁট িদেয়o রাজামশাiেয়র জn eকটু pসােদর gঁেড়া পাoয়া েগল না । তখন িতিন ভাির চেট িগেয়
বলেলন , ` েতামােদর কী anায় । পুেজা - আিম , আর pসাদ েখেয় েশষ কেরা েতামরা ! আমার জেn eকটু gঁেড়াo রােখা না ! েতামােদর সকলেক ধের শূেল চড়াব !' e
কথায় সকেল ভেয কাঁপেত কাঁপেত েজাড়হােত বলল

,`

েদাহাi মহারাজ ! আপনার pসাদ িক আমরা েখেয় েশষ কঝত পাির

েকানখান িদেয় ফুিরেয় েগল ! আজ আমােদর pসাদgেলা আপিন মাপ কrন
খবরদার ! মেন থােক েযন !' পরিদন রাজামশাi pসাদ খােবন

,

;

কালেকর যত pসাদ

,

?

বাপ ের ! আমরা েখেত না েখেতi ঝাঁ কের

সব মহারাজ eকাi খােবন !' রাজা তােত বলেলন

ভেয় ভেয় eকটু দূের বেস তাঁেক িঘের তামাশা েদখেছ । আর পুেজার ঘটা anিদেনর েচেয় শতgণ

;

সবাi ভাবেছ, েদবতা তােত খুিশ হেয় রাজামশাiেক আরo ভােলা pসাদ

েদেবন । রাত dপুেরর সময় gিপ আর বাঘা আরo আ যর্ রকেমর িমঠাi িনেয় eেস মিnেরর চুেড়ায় বসল । আজ তােদর পবেন খু জমকােলা েপাশাক

,

হােত বালা

,

কােন kNল তারা েদবতা েসেজ eেসেছ । েধাঁয়ার জn িকছুi েদখা যােচ্ছ না

,

,

,

মাথায় মুkট

,

গলায় হার

িকn তবু রাজামশাi আকােশ পােন তািকেয় আেছন । eমন সময় gিপ আর বাঘা

হাসেত হাসেত তাঁর uপের েসi িমঠাigেলা েফেল িদল । তােত রাজামশাi pথেম eকটা িটত্কার িদেয় িতন হাত লািফেয় uঠেলন
িমঠাi তুেল মুেখ িদেত লাগেলন

, ` আচ্ছা তাi হেব ।

তাi eকpহর েবলা থাকেতi িতিন ঠাkরবািড আিঙনায় eেস আকােশর পােন তািকেয় বেস আেছন । আর সকেল

,

তারপর তাড়াতািড আমিলেয় িনেয়

,

dহােত

আর েধiেধi কের নাচনটা েয নাচেলন ! eমন সময় gিপ আর বাঘা হঠাত্ মিnেরর চুেডা েথেক েনেম eেস রাজার সামেন দাঁড়াল । তােদর

েদেথ সকেল ` ঠাkর eেসেছন' ` ঠাkব eেসেছন' বেল েক আেগ গড় করেব েভেব িঠক পায় না । রাজামশাi েতা হেয় মািটেত পেড়i রেয়েছন

, আর খািল মাথা ঠুকেছন । g।i
, ` মহারাজ ! েতামার নাচ েদেখ আমবা বড়i তু হেয়িছ; eেসা েতামার সেঙ্গ কালাkিল কির ।' রাজা তা শুেন যন হােত sগর্ েপেলন । েদবতাব সেঙ্গ েকালাkিল ,
েস কী কম েসৗভােগয্র কথা ? েকালাkিল আরm হল । সকেল ` জয় জয়' কের চয্াঁচােত লাগল । েসi aবসের gআi আর বাঘা রাজামশাiেক খুব জিড়েয় ধের বলল , eখন তেব
আমােদব ঘের যাব ' বলেত বলেতi তারা তাঁেক sd eেকবাের eেস তােদর িনেজর ঘের uপিsত । ঠাkরবািড়র আিঙনায় েসi লাকgেলা aেনকkণ ধের হাঁ কের আকােশর পােন
েচেয রiল । তারপর যখন রাজামশাi আর িফবেলন না , তখন তারা েয যার ঘের eেস বলল , ` কী আ যi েদখলাম রাজামশাi সশরীের sেগর্ গেলন ! েদবতারা িনেজ তাঁেক
িনেত eেসিছেলন !' eিদেক রাজামশাi gিপ আর বাঘার েকােল ajান হেয় িগেয়িছেলন , তােদর ঘের eেসo aেনকkণ jান হয়িন । েভােরর েবলায় িতিন েচাখ মেল দখেলন েয
, েসi dেটা ত । মাথার কােছ বেস আেছ । aমিন িতিন তােদর পােয় পেড় কাঁপেত কাঁপেত বলেলন , ` েদাহাi বাবা ! আমােক েখেয়া না ! আিম dেশা েমাষ েমের েতামােদর
পুেজা করব ।' বলল , ` মহারাজ , আপনার েকানo ভয় েনi । আমরা ভূতo নi আপনােক েখেতo যািচ্ছ না । ।।-আ।আআ।।র আকs তােত eকটুo ভবসা হল না । আতান
আব কানo কথা না বেল মাথা gেজ বেস বাদেভ লাগেলন । eিদেক বাঘা eেস হাlার রাজােক বলল , ` কাল বােt আমরা শুিNর রাজােক ধের eেনিছ; eখন কী আjা হয় ?'
হাlার কজা বলেলন , ` তাঁেক িনেয় eেসা । - রাজায় যখন েদখা হল , তখন শুিNর রাজা বুঝেত পারেলন েয তাঁেক ধের eেনেছ । হাlা জয় করা েতা তাঁর ভােগয্ ঘটলi না , ।য
pাণিটo যােব । িকn হাlার রাজা তাঁেক মেব শুধু তাঁর রাজয্i েকেড় িনেলন । তাবপর িতিন gিপ আর বাঘােক বলেলন , ` তামরাi আমােক বাঁিচেয়ছ, নiেল হয়েতা আমার
কজয্o যত ।যত । আিম আর েতামােদর কী uপকার করেত পাির ? শুিNরােজয্র aেধর্ক আর আমার dিট কnা েতামােদর dজনেক দান করলাম ।' তখন খুব eকটা ধুমধাম হল ।
তাঁেক বলল

gিপ আর বাঘা হাlার রাজার জামাi হেয় আর শুিNর aেধর্ক রাজয্ েপেয় পরম আনেn সংগীেতর চচর্া করেত লাগল । gিপর মা-বােপর মাn আর sখ তখন েদেখ েক

